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Anotace

V této práci jsme se soustředili na mediální a komunikační vývoj 

v historii lidstva. Pokusili jsme se nastínit současné psychologické vzorce 

fungování médií a jejich propojení s běžnými životy konzumentů mediálních 

obsahů. V praktické části jsme se pak zaměřili na ovlivňování teenagerů médii 

a jejich vlastní komunikaci v propojení se sociální sítí Facebook. Popsali jsme 

některé rozdíly žáků základních škol a gymnázia v rámci genderových rolí.

Annotation

In this work we're focusing on media and communication development in 

the history of nankine. We've tried to outline the current psychological patterns 

of functioning of the media and their link with the normal lives of consumers of 

media content. In the practical part we then focused on the influence the 

teenagers in the media and their own communication in connection with the 

social network Facebook. We describe some of the differences between pupils 

of basic schools and the high school in the genders role.
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Úvod

Většina z nás se již někdy setkala alespoň s jednou z mnoha 

existenčních otázek o člověku a jeho životě. Mohla to být otázka týkající se 

smyslu života, původu, či směřování lidstva, nebo síly, která nás pohání a 

určuje vzorce našeho fungování. Zatímco druhy a typy takových otázek se 

neustále opakují, odpovědi na ně se již, ať už kvůli vlastní víře v duchovní, či 

racionální sféru, nebo pro potřebu zachovávat pluralitu názorů a tím i neustálé 

protipóly, které se navzájem vlastním přehodnocováním posunují dál, různí. 

Vysvětlení mohou být desítky a svědčí o tom také řada filozofů, jako byli 

Platon1, Descartes2, Schopenhauer3, Hegel4, Heidegger5, nebo Lévinas6, kteří 

se těchto otázek dotýkali. Suverénní a jasná odpověď byla, je a obávám se, že 

i nadále bude zahalena rouchem dalších otázek a pochybností, které nastupují 

při každém posunu k nějakému výsledku. 

Již Kant7, ve svém díle Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se 

bude moci stát vědou (1992), vyloučil metafyziku, jako vědu, na jejímž základě 

bychom mohli vyvodit odpovědi. Přes následné filozofické pokusy o návraty do 

transcendentálních sfér, ve kterých se metafyzika pohybuje, zůstala čistá a 

měřitelná empirie, o níž jsme se mohli zdárně opírat při cestování po 

záhadných a neprobádaných cestách zásadních otázek lidstva. Tato empirická 

měřitelnost je založená na faktech, ze kterých by se mělo vycházet jako ze 

                                               
1

Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.), období antiky. Řecký filozof, pedagog a matematik. Zabýval se 
naukou o poznání a ideách. 
2

René Descartes (1596 – 1690), období raně novověké filozofie. Francouzský filozof, matematik a 
fyzik. Zabýval se mechanickým výkladem přírody, racionalistická filozofie myslícího subjektu. 
3

Artur Schopenhauer (1788 – 1860), období osvícenství.  Německý filozof, hlasatel pesimistické 
filozofie. Zabýval se koncepcí iracionálního základu světa. 
4

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), období moderního osvícenství.  Německý filozof, 
představitel německého idealismu. Zabýval se koncepcí filozofie dějinnosti, fenomenologií ducha. 
5

Martin Heidegger (1889 – 1976), období moderní filozofie. Německý filozof, významný fenomenolog.
6

Emmanuel Lévinas, (1906 – 1995), období filozofie 20. století. Francouzský filozof. Zabýval se 
existenciální filozofií, fenomenologií, etikou. 
7

Emmanuel Kant, (1724 – 1804), období osvícenství. Německý filozof. Poprvé rozlišoval mezi 
smyslovým poznáním jevů a rozumovým poznáním věcích samotných. 
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základen při pátrání po zmiňovaných odpovědích. Stejně ale tak, jako se 

empirie opírá o fakta jako o nástroje, kterými se dojde k novým poznatkům, i 

fakta se poté opírají o empirii, neboť právě díky ní vznikají. Zmiňovaná 

měřitelnost se bude prolínat i touto prací, kterou představíme nejen po stránce 

odborné teorie, ale i praktického výzkumu.

Jak již název naší práce napovídá, bude to sféra komunikace a vlivu

médií působící jako nástroj na každého z nás. Právě od těchto fenoménů 

dokážeme vypozorovat vývoj jedince ve spektru jeho individuality až po 

rozsáhlost celého lidstva. Jedná se o síly, které si nás podrobují a formují na 

vědomé, ale hlavně nevědomé bázi. V přítomnosti těžko pozorujeme jednotlivé 

změny u ostatních, natož pak u sebe. Pozorovací úspěchy, ale přesto 

můžeme zaznamenat, a to například v diachronním pohledu, kdy se při 

pohledu do minulosti nemůžeme ubránit zcela zásadním postřehům, které 

nám poskytují obraz o jistém posunu lidstva. Pohlédneme-li do hluboké lidské 

historie a sestavíme li si jistou trajektorii ukazující vývoj lidstva, dala by se tato 

dráha protáhnout přes námi dobře známý přítomný bod, a tím ukázat nejen 

přítomnost, ale i budoucnost lidstva - pochopitelně s tím, že čím delší přesah 

budeme rýsovat, tím nejistější předpoklad nás čeká. Přesto se o něco 

podobného částečně pokusíme v této práci. Vedle současného pojetí mladého 

člověka se totiž pokusíme narýsovat i možný vývoj, kterým by se mohl ubírat.

Moje osobní motivace, která mě přivedla k našemu tématu, pramení z 

několikaletého působení v mediální oblasti, jako moderátor na televizních a 

rozhlasových stanicích (Tv Očko, rádio Bonton, Evropa 2, Fajn rádio). 

Společně s touto motivací bude brán zřetel na vlastní pozorování 

komunikačních a mediálních vzorců nasbíraných během patnácti let v tomto 

oboru. Tyto zkušenosti mě během práce povedou k drobné gramatické 

odchylce při stylistice celé práce. Ta je totiž psaná v 1. osobě množného čísla, 

pro pochopitelnější význam se ale zmiňované skloňování občas změní na 

projev v 1. osobě čísla jednotného, a to půjde li o můj vlastní vhled, jako tomu 
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je právě v tomto odstavci, či například kapitolách „Mediální svody a podvody“, 

„Mediální ikony“, nebo „Předvýzkum“.

V teoretické části se pokusíme nastínit problematiku komunikace a 

médií, a to ve vztahu s námi zkoumanou skupinou teenagerů, za pomoci 

odborných prací z pera zasvěcených autorit. K těmto autoritám patří

McLuhan8, Kunczik9, nebo odborníci věnující se zásadním fenoménům, které 

se tématu bezprostředně týkají, ať již z psychologického hlediska, v tomto 

případě Vágnerová10, Fontana11, nebo hlediska filozofického, jako například 

Derrida12.

Hlavní otázky, které by bylo dobré si již na počátku těchto řádků vytyčit,

se budou týkat toho, do jaké míry, cílovou skupinu mládeže od dvanácti do 

patnácti let, komunikační a mediální sféra ovlivňuje a kam by se posléze 

mohla odebírat budoucnost lidstva pod taktovkou médií. O možný náčrt se 

pokusíme s výsledky výzkumu, který bude prováděn v lokalitě hlavního města 

Prahy, na školách vybraných různorodě s ohledem na jejich zřízení, postavení 

a zaměření.

Netvrdím, že se na konci této práce dostaneme k jasnému závěru, ale 

spíše k otevřeným odpovědím a zřejmě i k následným otázkám, které budou 

připraveny k dalším pokusům o odpovědi, aby tak mohli přinést třeba i 

nekonečný regres doprovázený možným pocitem frustrace, ale současně i 

postřehem, že pouze otázky jsou hnacím motorem lidstva, zatímco odpovědi 

by mohli vést pouze k ustrnutí. Zároveň se budeme zajímat o to, jakým 

směrem by se mohla vyvíjet samotná média a ruku v ruce s nimi i komunikace, 

jako jejich hlavní nástroj i produkt. Již zde je nutné podotknout, že při 

zkoumání vlivů médií a komunikace bude brán zásadní zřetel na mládež, která 

se ocitá v důležitém vývojovém stádiu a tím je, i díky absenci jistého nadhledu 

                                               
8

Marsal McLuhan (1911 – 1980). Kanadský filozof, spisovatel, literární kritiik, mediální teoretik.
9

Michael Kunczik  nar. 1945 . Německý publicista, mediální analytik. 
10

Marie Vágnerová nar. 1956. Česká psycholožka, odbornice v oblastech pedopsychologie, vývojové 
psychologie, psychologie handicapu. 
11

David Fontana (1934 – 2010). Britský psycholog. 
12

Jacques Derrida (1930 – 2004). Francouzský postmoderní filozof, zakladatel rekonstrukce. 
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dostávajícího se až v dospělosti, více ovlivnitelná. Potvrzuje to i Vágnerová

(1999) nástupem nových autorit vedle rodičů, které ukazují nové obzory a tím i 

svět dalších možností. Ty jsou zatím dítětem neprobádány do hloubky a tím 

pádem je zde i nebezpečí slepého oddání se na první pohled lákavému 

působení. Možné negativní důsledky na psychice jedince, u něj samého, pak 

nejsou bezprostředně pozorovatelné (Vágnerová, 1999). V souvislosti s tím se 

vynasnažíme definovat zásadní rozdíly, se kterými se nejen mládež, ale celé 

lidstvo potýká a to sice realitu a proti ní stojící virtualitu našich životů. Díky 

tomu se pokusíme objevit i možné odpovědi na otázky týkající se kvality 

vzájemných vztahů, emotivních hloubek, či plochostí jedinců a zároveň i 

životnost a zastupitelnost symbolů užívaných v komunikaci, které vyjadřují 

v oblasti médií a komunikace jistou spjatost s osobností. Nutno podotknout, že 

tato témata jsou stále živá a jak již bylo zmíněno, nepatří k nim generalizující 

závěry.

Ke kvantitativnímu výzkumu v dotazníkové formě jako zásadnímu pilíři 

naší práce bude přidána i vlastní zkušenost, nebo logické dedukce vyplívající

ze zpracovaných výsledků. Za pomoci těchto nástrojů se pokusíme nastínit 

možné rozdíly genderových rolí mezi studenty ze základních škol a gymnázia. 

Na rozdíl od kvalitativního výzkumu nám naše dotazníková metoda umožní 

osvobodit se od možných nuancí konkrétního chápání jedinců. Tento rozdíl 

vystihli i Švaříček a Šeďová (2007), kteří se zmiňují u kvalitativního výzkumu o 

potřebě porozumět situaci tak, jako samotní aktéři výzkumu, díky čemuž se 

zjevuje nutnost nejen individuálnějšího přístupu, ale i individuálnějšího 

pochopení bez jistější možnosti obecnějšího závěru.

Jak již bylo naznačeno, při náhledu na komunikační a mediální sféru se 

nemůžeme ubránit jisté spirálovitosti, či bloudění v kruhu, kdy otázky 

vyvolávají snahu o odpovědi a odpovědi zase vedou k dalším otázkám. Vše 

má ale svůj počátek a následný průběh. Tím bychom mohli také začít na 

následujících řádcích.
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1. Historický vývoj komunikační a mediální sféry

V této kapitole se pokusíme shrnout vývojově zásadní etapy lidstva se 

zřetelem na komunikaci a média. Jednotlivé éry se vyznačovaly mezníky 

v oblasti komunikace, které měnily svět. Byla to vynalézavost člověka 

společně s rozvíjející se kulturou, které během svého vývoje přinášely nové 

postřehy a možnosti v mediální a komunikační sféře. S tím, jak se vyvíjel 

člověk, vzrůstala potřeba sdělovat ostatním nejen obecné, ale i konkrétní a

individuální výjevy, které se stávaly podložím pro další etapy lidské existence. 

Nutno podotknout, že právě komunikace stála na počátku médií a naopak, že 

média tvořila hnací motor pro další komunikační vývoj.

1. 1  Cesta z pravěku

Prvopočátek takového vývoje by se dal zachytit v dávných časech, ve 

kterých se lidé dorozumívali víceméně neverbálními projevy. Morgan (1954:

44 - 45) se konkrétně zmiňuje o předstupni „nejnižšího divošství“, kdy se 

lidstvo omezovalo na komunikaci plnou posunků, výkřiků a skřeků. DeFleur a 

Ballová – Rokeachová ve své knize Teorie masové komunikace (1996) toto 

období označují zároveň jako epochu, po které následoval věk mluvení a 

jazyka, posléze komunikačně obohacený epochou psaného slova. 

Následovala éra tisku, která vrcholí v podobě masové komunikace. O 

masovosti se ovšem dalo v jistém slova smyslu hovořit i ve zmíněné fázi 

jazykové nevyvinutosti. V té době se již rozvíjely tendence zachycování 

vlastních zkušeností například na nástěnných malbách v jeskyních. DeFleur a 

Ballová – Rokeachová (1996: 20) shledávají v těchto malbách, vedle 

řezbářských děl, zároveň počátky umění. Tyto výtvory jsou přisuzovány 
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člověku kromaňonskému, který podle úvah autorů postupem času vytlačil 

neandrtálce i pro převahu získanou rozvíjející se schopností dorozumívání. 

Časový úsek, který se k tomuto lidskému druhu vztahuje je vymezen dobou

před devadesáti až čtyřiceti tisíci lety. Ve zmiňovaných malbách byly

popisovány výjevy z běžného života sloužící, jako jistá kronika, či návod 

k postupu při konkrétní činnosti. Právě taková jeskynní malba by se mohla 

považovat za médium – nositele informace, které bylo pro potomky důkazem o 

jejich historii a také odrazovým můstkem k posuzování lidského vývoje. Vedle 

těchto maleb se později objevovaly kamenné tabulky s více, či méně 

pokročilým způsobem zachycování důležitých okamžiků pravěkých jedinců,

nebo skupin.

Následovaly papyrové svitky, které odborníci začali datovat, od nálezu 

Prisseova papyru13 více než 2000 let před naším letopočtem. Ve druhém 

tisíciletí před Kristem, měli již egyptští vládcové armády písařů, kteří byli hojně 

využíváni k zaznamenávání nejrůznějších typů informací (DeFleur, Ballová –

Rokeachová, 1996). 

K bádání po další nedílné součásti lidského vývoje nám slouží i důkazy 

o prvních řečništích, kde se objevovali čím dál více zkušení a schopní rétoři 

s tendencemi sdělovat své postřehy. Zřejmě nejpodstatnější rozmach řečnictví 

a rétoriky byl zaznamenán v Řecku a Římě. Zmiňuje se o tom opět L. H. 

Morgan (1954: 46), který pasuje tuto dobu na mezník, mezi starověkou a 

novověkou společností. Počátky rétoriky samotné pocházejí z 5. století př. n. 

l., kdy měl „každý občan právo, dokonce i povinnost vystoupit se svým 

sporem, nebo záležitostí veřejného zájmu buď u soudu, nebo před 

shromážděním veřejného lidu na veřejném fóru“ (Langer, 1993: 10 – 11). 

Langer doplňuje, že častokrát při takovém veřejném slyšení zvítězil řečník, 

který sice nebyl v právu, ale přesto díky svým řečnickým schopnostem dokázal 

posluchače strhnout na svoji stranu. Skutečně zdatný a známý rétor byl pak 

                                               
13 Papyrus Prisse – staroegyptský papyrus někdy označovaný jako „Nejstarší kniha“.  Vznik kolem 
roku 2000 př. n. l. mezi obdobím 11. a 12. dynastie. Pojmenovaný podle egyptologa Émila Prisse 
d’Avennes, který ho zakoupil roku 1856. 
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zároveň důvěryhodným a spolehlivým médiem, o kterém se dalo říci, že co 

pronesl, to se stalo závazným. I vzhledem k těmto důvodům pak bylo zcela 

pochopitelné, že poptávka po dobrých učitelích rétoriky rychle vzrůstala. 

Prvními učiteli tohoto umění byli Corax14, kterému se připisuje i učebnice 

rétoriky, a také Gorgias15. Posledně jmenovaný zároveň přenesl sicilskou 

školu rétoriky do Athén. Školy tohoto rázu se pochopitelně začaly množit a 

rozvíjet, k čemuž zásadní měrou přispívali sofisté. Jejich tendence rozvíjet 

schopnosti k přemluvení posluchačů za každou cenu, byly často trnem v očích 

některých filozofů, zejména pak Platóna. Mnohé jeho spisy jsou právě i pro 

zmíněné záměry namířeny právě proti sofistům (Langer, 1993). Přestože se 

společně s rozmachem správních jednotek ve starém Římě začalo vyučovat 

řečnictví na dalších prestižních školách, častokrát si tuto výuku obyčejný a 

nemajetný člověk nemohl dovolit (Pokorný, 1993). Lid i tak volal po učitelích 

rétoriky, přestože se toto umění časem prosazovalo velice obtížně, obzvlášť 

když se jeden z největších římských politiků a řečníků Marcus Porcius Cato16

pokoušel prosadit, aby řečtí učitelé rétoriky a filozofie byli vykázáni mimo 

město. I tak vrcholné období římské republiky přineslo současně i rozkvět 

významných politických řečníků, jako byli Horatius17, děd slavného vojevůdce 

a politika Marcus Antonius Orator18, nebo Cicero19. Právě Marcus Tullius 

Cicero vynikal obzvláště nad ostatními rétory, což plněji doceňoval až 

postupem času Marcus Fabius Quintilianus20, který v návaznosti na Cicera 

formuloval ideál řečníka v 1. stol. n. l. Zdůrazňoval, že vedle čestnosti a 

výmluvnosti by rétor měl vynikat především vzdělaností (Langer, 1993). Spory 

kulminující kolem rétoriky, proslulost, úspěšnost a tím i možnosti zmíněných 

                                               
14 Corax Syrakus (5 st. př. n. l.), Antika. Řecký průkopník rétoriky. Vytvořil soubor rétorických pravidel.
15

Gorgias z Leontýn (asi 483 př. n. l. – 376 př.n . l. ), Antika. Řecký filozof, rétor, představitel první 
generace sofistů. 
16

Marcus Porcius Cato (234 př. n. l. – 149 př. n. l. ), Antika. Římský spisovatel, politik, voják a řečník. 
17

Quintus Horatius Flaccus (65 př. n. l. – 8 př. n. l. ), Antika. Římský básník. 
18 Marcus Antoniu Orator 1 st. Př. n. l. Antika. Římský rétor.
19

Marcus Tullius Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l. ) Antika. Římský řečník, politik, spisovatel. 
20

Marcus Fabius Quintilianus (35 – 96) Antika. Římský řečník, učitel rétoriky. 
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řečníků byli jedny z prvních důkazů, že média sebou nesou značnou moc, o

kterou člověk vždy stál a bude stát i v budoucnu.

Vynálezem knihtisku Johannem Gutenbergem21 v polovině 15. století, 

dostala komunikace a média zcela nové rozměry. Objevovala se zde 

masovější možnost využití informačního sdělení. Společně s tím vzrůstala i 

gramotnost obyvatelstva a poté i větší prestiž pro ty, co dokázali zpracovávat 

texty a zároveň je šířit dál, neboť i takoví lidé se stávali médii. Mezi 

nejzdatnější komunikátory doby středověku a nastupujícího novověku patřili 

například autor nejstarší česky psané rétoriky Šimon Jelen Sušický22, Jan 

Rokycana23, Mistr Jan Hus24, nebo Karel starší z Žerotína25.

Z hlediska masovosti médií byl ale zásadní kapitolou nástup éry novin. 

Nedá se ovšem mluvit o raketovém vzestupu tohoto média. V Anglii například 

trvalo téměř půldruhého století od příchodu knihtisku, než se začali objevovat 

první předchůdci novin. Říkalo se jim Corantos, vycházely nepravidelně, 

obsah byl vesměs zahraniční a jejich vydávání pevně řídila tehdejší vláda, aby 

tak mohla lépe prosazovat své ambice (DeFleur, Ballová – Rokeachová, 

1996). Již tenkrát bylo proto patrné, že toto médium sebou nese značnou, a to 

nejen politickou moc. V českých zemích získaly post prvních psaných novin 

„Noviny leta božieho“ už v roce 1495 a prim v psaných, periodicky vydávaných 

novinách začal hrát „Český postilión neboli Noviny české“ v roce 1719. 

Mezitím rozvoj řemesel, průmyslu, i technologií značně pomohl k vydávání 

klasického novinového tisku po celém světě. V roce 1605 to byly první tištěné 

noviny „Relation“ ve Štrasburku, v roce 1631 francouzské „La Gazette“ a od 

roku 1690 se v Americe objevuje list „Boston Gazette“ [on line 7. ]. S rozvojem 

vydávaných tiskovin se začaly mezi lidmi masověji objevovat nové pojmy, 

                                               
21

Johannes Gutenberg (1397/1400 – 1468) Mohuč. Středověk. Vynálezce technologie mechanického 
knihtisku pomocí pohyblivých liter. 
22

Šimon Jelen Sušický (? – 1621) Středověk. Pražský měšťan a jeden ze 27 českých pánů, kteří byli 
popraveni za účast na stavovském povstání.
23 Jan Rokycana (1396 – 1471) Středověk. Husitský teolog. 
24

Jan Hus (1371 – 1415) Středověk. Kněz, myslitel, reformátor, kazatel, spisovatel. 
25

Karel starší z Žerotína (1564 – 1636) Novověk. Moravský šlechtic, politik, spisovatel. 
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slova a také systém zkratek, který začínal být velmi užívaný v běžné 

korespondenci.

Mohutný nástup školských zařízení byl během této mediální evoluce 

logickým krokem, který přiváděl lidstvo k čím dál více sofistikovanějším 

formám komunikace. Lidé přebírali nejen komunikační vzorce od svého 

nejbližšího okolí, ale i od zcela vzdálených segmentů spisovatelů, opisovatelů 

a překladatelů. To vše se stávalo častěji základem pro systém globálnější 

výuky, než bylo dříve zvykem. Moderní Oxfordský slovník 20. století (Teed, 

1994: 505) uvádí, jako první země se systémem světského vzdělávání Francii 

(1791) a Prusko (1807). Tyto části světa byly poté následovány zeměmi, jako

USA, Anglie, Rusko, Čína, Japonsko, přičemž ve větší či menší míře byly 

učební osnovy ovlivňovány politickou ideologií, nebo náboženskou vírou. 

Vzdělávání, jako základna rozšířenější formy komunikace se již v těchto 

dobách podřizovalo vyšším cílům, aby tak posléze mohlo vyprodukovat 

potřebně smýšlející kreativce ve světě médií.

Tento mediální svět, mimo zmíněného tisku, měl další evoluční mezníky,

a to na poli nových technologií, k nimž patřil například objev rozhlasu a jeho 

následné první vysílání (v Československé republice bylo zahájeno pravidelné 

rozhlasové vysílání Radiožurnálu v roce 1923), nebo vynález přenášeného 

obrazu – nejprve na plátno, roku 1895 (bratři Lumiérové26) a posléze na 

televizní obrazovku (první pravidelné vysílání BBC roku 1936, první vysílání v 

Československu v roce 1948) [on line 7. ]. U nás se s pádem totalitního režimu 

mediální svět rozrůstal přímo raketově a shodou okolností právě v této době 

přicházel do světa další objev, který posunul lidstvo o velký kus dopředu, a to 

byl internet (připomeňme, že roku 1990 byla spuštěna první webová stránka).

                                               
26

Auguste Marie Louis Nicholas Lumiér  (1862 – 1954), Louis Jean Lumiér (1864 – 1948). Francie. 
První tvůrci na poli filmového průmyslu. 
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1. 2 Současný náhled na komunikační a mediální sféru

Přestože se v této kapitole budeme zabývat synchronním náhledem na 

danou problematiku, je nutno varovat před možnou generalizací současného 

stavu médií a komunikace. Při možných závěrech musíme brát v potaz mnoho 

lišících se faktorů toho, či onoho koutu světa. Neměli bychom přehlédnout 

ekonomické zázemí, zeměpisné podmínky, tradice a folklor, které se úzce 

s komunikací a médií prolínají. Tak se dá pokračovat dále a dále ve výčtu 

jednotlivých odlišností vyskytujících se na naší planetě, které ovlivňují 

společnost a s ní i komunikační a mediální vrstvy. Tyto skutečnosti zcela 

zřejmě působí i na jednotlivé teorie a definice odborníků zabývajících se tímto 

fenoménem, které se patří v této práci zmínit.

Nejprve by bylo vhodné navázat na jeden z posledních odstavců

předešlé podkapitoly, který se zabýval vzděláním. Právě to by mělo tvořit 

základní složku vybavení pro komunikační a mediální svět. Na rozdíl od 

dřívějších let, není současný vzdělávací systém tolik podřízen společenským 

zájmům. O to více se zde projevuje celá řada jiných činitelů podílejících se na 

tvorbě „nového člověka“ a tím i na podloží současné komunikační a mediální 

sféry. Helus se zmiňuje o heterogenním dětství, které je čím dál rozmanitější a 

o to více vystavené okolním, mimoškolským jevům. Stejně jako vliv školy

ustupuje i vliv rodinné výchovy, čímž vzniká prostor pro působnost samotných 

médií, které si tak vychovávají řady nových konzumentů (Helus, 2004: 63).

Podrobnějším rozborem dopadu mediálních činitelů na současnou mládež se 

budeme zabývat později, ale v tuto chvíli nastíníme publikované definice 

pojmů komunikace a média. 

Před pojmem médium, bychom měli přiblížit fenomén komunikace, který 

mediálním formám bezprostředně předchází. Můžeme samozřejmě použít 

překlad z latiny, kdy komuniké (od původního communicare) znamená sdělení, 

sdílení, spojování, současná účast na určité skutečnosti. Obecně se hovoří o 
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verbální (slovní) a neverbální (mimoslovní) komunikaci, ale dělení je o mnoho 

více. Matoušek ve svém Slovníku sociální práce (2008) jasně vytyčuje 

komunikaci, jako „obecné sdělování informací, jak mezi lidmi, případně zvířaty, 

tak v systémech jiného druhu“ (Matoušek, 2008: 85). V případě lidské 

komunikace, zahrnuje tento pojem při sdělování informací všechny existující 

prostředky (slovní, i mimoslovní) a přidává k tomu náhled na dvě základní 

komunikační složky – obsahovou a vztahovou. Při každém komunikačním 

vztahu pak člověk definuje sám sebe a od svého protějšku očekává totéž. 

K teorii lidské komunikace uvádí, že „se zabývá výběrem a významem 

prostředků komunikace, procesy dekódování zpráv a způsoby jejich 

interpretace“ (Matoušek, 2008: 85). Naproti tomu Kunczik (1995) tvrdí, že 

pojem „komunikace“ nemá v literatuře jednotnou definici. Dokonce naopak se 

tento pojem vyskytuje v matoucí rozmanitosti interpretací. Tento autor dále 

uvádí, že komunikace je jednáním, jehož cílem je, z hlediska komunikátora, 

přenos sdělení jedné či více osobám prostřednictvím symbolů. Vzájemné 

působení mezi komunikujícími partnery se pak nazývá komunikační proces. U

takto definovaného konceptu se zmiňuje o třech charakteristikách, přičemž 

v první se vyhraňuje proti intrapersonální komunikaci, kdy člověk tzv. mluví 

sám se sebou, neboť se zde vylučuje zmiňovaný přenos mezi partnery. Ve 

druhém případě zdůrazňuje záměrný a nikoliv náhodný přenos symbolů 

(vylučuje tedy náhodné reakce, neúmyslné odposlechy). A za třetí zdůrazňuje 

informativní záměr komunikátora. Z jeho perspektivy neexistuje ne-informativní 

emise symbolů, a to ani v tom případě, kdy předpokládaný recipient není 

schopen sdělení dekódovat (Kunczik, 1995: 12). V konkretizaci pojmů 

setrvává Kunczik i při rozlišování komunikačních kanálů. Nabízí jich celkem 

šest, a to kanály: auditivní – vokální, vizuální, hmatový (vzájemné doteky), 

čichový (vnímání vůně těla), teplotní (pociťování tělesné teploty druhého), 

chuťový (vnímání chuti). Petrusek k tomu dodává, že prostředkem či kanálem 

v komunikaci může také být tištěný text, grafický záznam jiného druhu, 

magnetofonový záznam, televizní přenos atd. Při analýze prostředků 
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komunikace je nutné rozlišit komunikační prostředky sloužící především, či 

dokonce výhradně interindividuální komunikaci (dopis, telefon) a prostředky 

sloužící současnému sdělování většímu počtu osob (tzv. hromadné sdělovací 

prostředky) (Petrusek, 1985: 103). Zde se již ovšem spíše dostáváme k pojmu 

„médium“, které na bázi komunikace funguje.

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je médium, množné číslo

média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve 

které je předmět uložen. Může být popisem i pro DVD, knihu, časopis, 

elektronickou poštu (e-mail), leták, videokazetu, filmové dílo, gramofonovou 

desku apod. Obecně můžeme poznamenat, že v běžném vnímání člověka se 

médii spíše míní televize, rozhlas, nebo tisk, tedy v podstatě masmédia, které

mají své obsahy a formy, jež společně využívají psychologický obraz 

současného člověka, čímž vytváří svojí vlastní psychologii.
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2. Psychologie médií

Přestože od pádu totalitního režimu v České republice se mediální svět 

u nás velice rychle vyprofiloval do moderní podoby po vzoru médií světa 

západního, dalo by se říci, že vedle těchto západních zemí, kde demokracie 

fungovala o mnoho let dříve, je historie českého mediálního světa téměř 

v plenkách. Měli bychom samozřejmě zdůraznit, že skutečně nejde o 

současnou podobu, která je se zmiňovaným segmentem naší planety skoro 

totožná, ale o kořeny, které u nás nesahají tak hluboko v diachronním slova 

smyslu. Po sametové revoluci v roce 1989 se český mediální svět notně 

přizpůsoboval západním normám, ale časem se postavil na vlastní nohy a na 

podloží nabraných zkušeností od demokraticky smýšlejících zemí začal 

praktikovat vlastní možnosti získávané čím dál více pozorováním českého 

člověka často ve formě mediálních průzkumů.

Právě průzkumy veřejného mínění stály na počátku vlastní české 

mediální tvorby. Po čase se role těchto průzkumů zesilovala, až došla do fáze, 

kdy se vytratil individuální prostor pro vlastní názor v médiích a šlo pouze o 

čím dál častěji artikulovaný mainstream27. Samozřejmě, že i zde jde o 

individualitu, avšak podřízenou „většinovému publiku“, které se obecně 

vyznačuje rysy „obecenstva“, „veřejnosti“ a „uživatele“ (Jirák, Köpplová, 2009:

186). Tyto rysy mají média neustále na zřeteli, a proto se snaží vycházet 

z toho, že médium má zabavit, informovat a zprostředkovávat, tedy podávat 

svůj obsah v co nejkomfortnější formě. Nejen díky tomu forma média 

v současné době vítězí nad obsahem. Volí se správné bary, rozměry, obrazy, 

nebo výstižné a lákavé slogany často doprovázené hvězdičkou, která 

znamená většinou silné omezení samotného lákadla, vysvětlené drobným 

písmem na co nejméně viditelném místě daného média. Do tvorby takových 

forem se investují čím dál větší prostředky viditelné například ve zdatných 

                                               
27

Mainstream. Termín pocházející z anglických slov „main“ (hlavní) a „stream“ proud. Jde tedy o 
hlavní – většinový proud. V médiích se tím myslí nejširší záběr koncových konzumentů.
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divizích odborníků, kteří se na jednotlivé formy soustředí. V kontrastu 

s obsahem, který prakticky nemusí splňovat prvoplánové očekávání 

zformované nabídky, může u konzumentů takového média probíhat značné 

rozčarování, ale nutno dodat, že postupným přivykáním těmto praktikám se 

nejedná o reakce hraničící se soudními žalobami a nařčením ze lží, ale spíše 

o úsměvy značící, že takové metody jsou už dobře známy. O podrobnostech 

tohoto jevu se budeme zmiňovat v kapitole Mediální svody a podvody.

Na tomto místě bychom se mohli ještě vrátit k mediálnímu publiku a 

poznamenat, že zmiňovaný pojem publika dostává postupem času jiný ráz, ve 

kterém se odráží společensko-kulturní vývoj lidstva. Pakliže se chceme dobrat 

specifikace současného publika, musíme vycházet z jeho obecného vymezení, 

kterému se mimo jiného budeme věnovat v následujících podkapitolách.

2. 1 Mediální publikum po česku

Jak bylo naznačeno v předcházejícím úvodu této kapitoly, před rokem 

1989 průměrný český člověk ani netušil, co znamená pojem mediální služby, 

jaké jsou možné důsledky komercializace a vulgarizace žurnalistiky, co je 

sitcom28 a jak vypadá reality show29. „Noviny, rozhlas a televize byly chápány 

především jako nástroje vlády a režimu“ (Jirák, Köpplová, 2009: 11). S velikou 

radostí český člověk, po Sametové revoluci, obdivoval možnosti a ikony 

rozvíjeného světa kolem sebe. Zároveň si pomalu zvykal na „dotěrné šlahouny 

médií vedených především ohledy finančními a zájmy inzerentů, médií 

vyznačujících se nepřehlédnutelnou a agresivní bulvární žurnalistikou, 

komerčním televizním vysíláním, úpadkem zpravodajství, komentářů i analýz, 

primitivizací obsahů, dramatickou personalizací politiky i politizací 

                                               
28

Sitcom. Pochází ze spojení slov situační komedie. Jde o komedie, jejichž postavy jsou začleněny do 
běžného prostředí, které dobře známe. Ze zcela běžných situací posléze těží vlastní humor.
29

Reality show. Jde o druh televizního pořadu, který je založen na zobrazení „reálného“ života. 
V Česku jsou tyto druhy pořadu známé jako například „Vyvolení“, nebo „Big brother“
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zpravodajství“. (Jirák, Köpplová, 2009: 11 – 12) Jednou ze zásadních lidských 

vlastností je přizpůsobit se a po letech rigidního mediálního působení jsme se 

asimilovali docela rádi. Je třeba také uznat, že bylo opravdu čemu se 

přizpůsobovat, a to nejen, co se týče způsobu samotných obsahů, i forem 

zpracování. Časem se objevily na trhu nové možnosti, které přinesl zejména 

internet a mobilní telefony, které hojně využívali nejen běžní uživatelé, ale 

především i média. Ty, ať už byly v jakékoliv podobě, měly na zřeteli v první 

řadě svého konzumenta (diváka, čtenáře, posluchače), neboli obecně řečeno 

publikum, na které se nyní zaměříme. 

Podle Jiráka a Köpplové, „podstatu mediálního publika ovlivňuje zvláště 

napětí mezi rozměrem politickým a ekonomickým – který koneckonců 

ovlivňuje pojetí současných médií vůbec“ (Jirák, Köpplová, 2009: 190), 

přičemž stále platí zmíněné složení publika z pojmů „obecenstvo“, „veřejnost“ 

a „uživatel“. Obecenstvo je zde definováno, jako zástup, či dav lidí, kteří se 

sešli, v daný čas na určitém místě, pro konzumaci určitého typu představení. 

Vznikají zde tedy dvě strany interpersonální komunikace, při které jedni 

(zastoupeni mluvčími, nebo technologiemi) něco předávají a druzí (tedy

obecenstvo) přijímá. Právě pro časové a místní vymezení se zde užívá 

zmíněný pojem dav, či zástup. Veřejnost naproti tomu můžeme definovat, 

s ohledem na časovou posloupnost, dříve jako jistou kulisu, v níž se 

prezentovali lidé určitého postavení se svými postoji a názory (tím byla 

myšlena duchovní a světská elita) a později jako veřejnost občanů, která byla 

částečně podmíněná právě médii vytvářejícími veřejnou sféru svého druhu se 

sociálně – komunikačním prostorem umožňujícím vystoupit s vlastní 

iniciativou. Tato „pozdější“ veřejnost byla zásobována mediálními nabídkami 

všeho druhu, často s tendencí autorů „sdílet víru v emancipační potenciál 

veřejného prostoru jako záruky společnosti rovných lidí, tedy občanů.“ (Jirák, 

Köpplová, 2009: 193) V tomto případě byl přívlastkem veřejnosti pojem 

„měšťanská veřejnost“, která se dále rozvíjela, paradoxně protichůdným 

směrem, než byly snahy autorů o rovnost. Veřejnost se zvětšovala a společně 
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s tím i rozdíly mezi jednotlivými vrstvami této skupiny. To mělo nakonec za 

následek tzv. „mediální underground“, který se přes svoje snahy o nezávislost 

postupně (i díky vzrůstající - podobně smýšlející veřejnosti) také 

komercializoval. Nejprve by se mohly „mediálním undergroundem“ nazvat 

první tiskoviny určitých zájmových skupin, včetně dělnických, ženských, nebo 

uměleckých periodik. S dalším nárůstem konzumentů se z mediálního publika 

stávalo publikum masové, vždy s charakteristickými rysy, jež byly obsáhnuty 

v souborech představ, postojů a hodnocení, které lze v současné době označit 

jako reprezentativní úsudek tvořící součást veřejného mínění. (Jirák, 

Köpplová, 2009: 194)

Jak jsme si vylíčili, je to právě veřejné mínění, co tvoří tvář 

společnosti a v případě české společnosti se tato tvář po sametové revoluci 

změnila velice rychle. Nejprve se zde objevilo několik velice stmelujících prvků 

- naděje na lepší život, touha po svobodě a vzájemném porozumění, které 

vytvářeli téměř unitární společenství toužící po ideálech demokracie. To bylo 

podněcováno i společným tématem, kterému se nešlo vyhnout, zřejmě i proto, 

že se mu nikdo vyhýbat nechtěl. Média v tu dobu dostávala zcela nový rozměr,

a to i díky roli komunikátora přinášejícího (po dřívějším falešném deklamování) 

skutečný hlas lidu. S upřímným nadšením média zprostředkovávala to, co lidé 

chtěli vnímat a do posledních možných chvil svojí prezentaci přednášela se 

symboly naší nově nabyté svobody, které se stávaly ikonami národa. Zde je 

nutno podotknout, že proto, aby se člověk k médiu upínal jako k něčemu, co je 

jeho součástí a zároveň ho částečně přesahuje je zapotřebí i takových 

mediálních ikon vystihujících smýšlení osloveného konzumenta. Tyto ikony 

můžou mít podobu nejen symbolu, ale i osobnosti, o kterých se budeme 

zmiňovat později. Na tomto místě bychom ovšem měli zdůraznit potřebný 

přesah takové ikony - symbolu, neboť i v něm je zakódovaná část smyslu 

lidské existence. Tímto tématem se navíc zabývá existencionální psychologie. 
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Za všechny její zástupce můžeme zmínit například Viktora E. Frankla30, který 

tvrdil, že smysl lidské existence je dán napětím mezi realitou a ideály, jež mají 

být uskutečněny (Plháková, 2006: 214). Naše země se po roce 1989 rozloučila 

s ideologovými přesahy diktujícími politické záměry komunistického smýšlení a 

začala nanovo od smýšlení běžného člověka, které se drželo spíše opravdové 

reality, než nějakého přesahu. Tato nově nabytá společnost se ovšem vyvíjela 

i nadále, a to bylo patrné i na médiích, které postupně s tímto vývojem začaly

přinášet zmíněné přesahy, jež sice vyrostly na principech čerstvě nabyté 

demokracie, avšak samotná přítomnost demokratického ideálu se v nich 

zjevovala čím dál implicitněji. Nakonec stejně jako ve většině z nás, i 

v médiích vyprchalo zmiňované porevoluční nadšení a bylo třeba dívat se dál, 

objevovat přesahy – nové idoly. S tímto uvědoměním média zjevně pracují a 

snad i proto, nebo možná právě proto se, se zaváděním soukromých

vlastnictví médií, začínala objevovat bulvarizace, nově objevené životní trendy 

a také řada reality show31, po kterých prahla nejen spousta „účinkujících“, co 

by se rádi stali součástí zviditelňujícího showbyznysu, ale i publikum, posléze 

se ztotožňující s jedním z „vyvolených“ vybraných do příslušné show. I když 

původní myšlenka reality show se týkala nejprve televizního vysílání, později 

se objevovaly tyto show v rozhlase, nebo v tisku. Vedle uvedeného 

zviditelnění jsou často v rámci takového pořadu nabízeny i finanční odměny, 

které přidávají na patřičné motivaci pro jeho potenciální účastníky. Stále zde 

ale platí, že tou největší odměnou bývá samotné zviditelnění, neboť právě to 

sebou nese i možnosti, které se dotyčnému subjektu mohou dostat. Může se 

jednat o dobře placenou propagaci jistých výrobků, pracovní nabídky ze strany 

showbyznysu, nebo popularitu jako takovou vytvářející zájem okolí a tím i lepší 

prodejnost například při vydání vlastní knihy.

                                               
30

Viktor Emil Frankl (1905 – 1997). Rakouský neurolog a psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a 
logoterapie. 

31
Reality show – typ původně televizního pořadu. Formát, který je založen na zobrazení „reálného“ 

života., ve kterém se snímají neherci „skrytými“ kamerami. 
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Vedle naznačeného „bulvárního“ tlaku médií se v českém 

prostředí objevuje i lákadlo specificky zprostředkované informace – jistého 

pohodlí, coby nadstandardu, který je přinášen místo základní myšlenkově 

neupravené informace. Tento nadstandard je většinou doprovázen i patřičnou 

formou, která by neměla sytit jen náš rozum, ale i naše smyly (již zmiňované 

zvolení patřičných barev, dále úpravy lidských tváří a těl ve fotoshopech, 

obrázek pokrmu nastříkaného lakem na vlasy, aby vypadal čerstvě - mluví 

sami za sebe). S takovýmto „zabalením“ dané informace přicházejí i „šokující“ 

a často bohužel nepravdivé objevy. Jeden z příkladů je uveden i na serveru 

psychologie.cz, kde je popsán případ vědce – Toma Stafforda, který mluvil 

v jistém pořadu o účincích kávy na lidský organismus. Na závěr rozhovoru 

redaktor zavtipkoval o tom, že mu káva z jeho hrníčku chutná více, než když 

pije z cizího. V humorném tónu mu vědec odpověděl, že je to právě tím, že 

pije ze svého. Následně se objevil článek opírající se o tento rozhovor 

s palcovými titulky „Čaj a káva chutnají lépe z vlastních hrníčků, prokázal 

vědec“. Stafford byl pranýřován, jako ukázka vědce, který si vymýšlí bludy, a 

tím byl potupen i následnou generalizací celý vědecký svět, jenž se stal 

terčem kritiky mediálního publika. Vědec se proti tomu chtěl ohradit, ale dané 

médium ho odmítlo s tím, že se jedná o starou informaci, která již nikoho 

nezajímá [on line 6. ]. 

O dalším mediálním překrucování se budeme zmiňovat později 

v podkapitole „Mediální svody a podvody“, ale na tomto místě bychom se 

mohli ještě krátce vrátit k českému mediálnímu prostředí a k nástrojům, které 

média v naší zemi s oblibou používají. Zásadní rozdíly mezi českými a 

zahraničními médii jsou vystiženy v samotném obsahu, který je tvořen 

s větším důrazem na komentáře redaktorů, nebo hlubší sociální funkčností

bulváru v zahraničí, než u nás. Je také nutné zmínit podstatně větší politickou 

nestrannost médií, než bývá zvykem v naší zemi, kde je často evidentně daná 

pravicová, či levicová orientace například v tisku. [on line 5. ]
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3. Mediální život

K tomu, aby mohlo být médium médiem, život rozhodně patří. Vždyť bez 

živého děje u konzumentů médií by nebylo z čeho mediální obsahy vytvářet, 

neboť právě konzumenti bývají nejen koncovým bodem dopadu dotyčného 

obsahu, ale také jeho počátkem. Dalo by se říci, že médium je v jistém ohledu 

pouhým zprostředkovatelem všeho kolem nás. Toho, co nestačíme zachytit, 

nebo o to kolikrát ani nemáme zájem. Média jsou tu pak od toho, aby nám 

dotyčnou věc v patřičně atraktivním balení podali, a tím náš zájem probudili.

Přestože by ovšem název této kapitoly mohl naznačovat, že se budeme 

zabývat vlastními peripetiemi mediálního světa, půjde spíše o možnosti, které 

současný mediální svět skýtá a jejich následné využívání. 

3. 1 Média kolem nás

Dá se vůbec v současném světě uvažovat o životě bez médií? Můžeme 

si představit, jaké by to bylo, kdybychom neměli možnost být informováni a 

propojováni s okolním světem skrze jakoukoliv součást mediální sféry? Těžko 

můžeme hledat odpovědi na tyto otázky, bez toho aniž bychom si připustili, jak 

moc jsme s medii propojení. Takový život bez médií by byl v současné době 

možný snad jen na opuštěném ostrově, bez kontaktu s jakýmikoliv formami 

civilizace. 

Každá sféra konkrétního média se pak zrcadlí v našich návycích. 

Televizní média se například často stávají součástí rodiny například při 

rituálech, jako je setkání před obrazovkou u televizních novin. McLuhan (1991)

se zmiňuje také o „snad nejznámějším a nejsmutnějším důsledku televizního 

obrazu, kterým je držení těla dětí v nejnižších třídách. Od příchodu televize se 
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děti – bez ohledu na to, jak dobře vidí – dívají na tištěnou stránku ze 

vzdálenosti asi šestnácti centimetrů. Snaží se na tištěnou stránku přenést 

totálně vztahující smyslový apel televizního obrazu“ (McLuhan, 1991: 285). 

Děti se jednoduše pokoušejí vnést do tisku své smysly, získané podvědomě 

při čerpání informací z obrazovky, ale tisk je údajně odmítne, z čehož jsou tito 

mladí jedinci značně bržděni při pokusech o vlastní vnímání textu. Tisk 

samotný se transformuje do každodenního průvodce při cestách do práce, 

nebo chvilkách, kdy jsme sami, tudíž i zde se objevuje zásadní role blízkého 

společníka. Rozhlas pak vnímáme, jako běžnou kulisu, jejíž obsah přijímáme 

z velké části nevědomě. 

Když opustíme pole médií primárně určených pro zábavu, zjistíme, že 

jsme médii obklopeni i při běžném vnímání našeho okolí. Výrazné jsou 

například billboardy, nebo stále zářivější lightboardy, které nás atakují do očí 

svými reklamami. I zde je ovšem téměř nutností podávat informace co 

nejpřitažlivějším a často zábavným pojetím pro zaujetí konzumenta. Na tomto 

místě si můžeme povšimnout důležité role podvědomí, které v nás vzbuzuje 

pocit známosti dotyčného obsahu, přestože si nemusíme vždy vybavit, odkud 

tento obsah známe. 

Specifickou úlohu, na mediálním poli, hrají mobilní telefony a s nimi 

spojené služby. Jak bude doplněno i během řádků následující kapitoly, 

v současné době se telefon naprosto propojuje s internetem a tím se i telefon 

stává elektronickým médiem poskytujícím celé spektrum služeb, přičemž 

zásadní je stále kontakt s okolím. Jedná se ale i o pomocníka, který nám 

ulehčuje život, jako zápisník, kalendář, fotoaparát, videokamera, herní 

konzole, navigace a to vše je navíc umocněno řadou aplikací, díky kterým se 

můžeme nejen orientovat v prostoru, ale i v současném dění. Mohli bychom

říci, že se jedná o platformu zprostředkovávající nám všemožné druhy médií 

včetně televize, rozhlasu, i tisku. O to větší závislost, na tomto přístroji, 

můžeme pozorovat. Tato závislost se projevuje i u nedávno objevené fobie ze 
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ztráty signálu, či vybití baterie. Jedná se o takzvanou nomofobii32. „Odborníci 

odhadují, že nomophobia může postihovat až 53 procent uživatelů mobilních 

telefonů“ [on – line 4. ] . 

Snad nejvíce progresivním médiem je internet, který nám přináší 

všechny možné mediální podoby skrze jednoho prostředníka. Tento 

prostředník se neustále vyvíjí a přizpůsobuje lidským požadavkům. Tvůrci 

mediálních obsahů na internetu jsou si dobře vědomi, že často každá volná 

chvíle strávená u internetu je vyplněna brouzdáním po síti, které zpestří a 

zkrátí čas uživatele. Právě díky tomuto jevu se i na internetu objevuje stále 

více reklamních sdělení, které nás přivedou ze stránky „X“ na stránku „Y“. Ta

by nás již měla patřičně nalákat na obsah, který již není tolik čistě informativní, 

jako komerční s jasným záměrem dobře prodat své produkty.

V oblasti internetu jsou kapitolami sami pro sebe sociální sítě. Tyto 

fenomény jsou skutečně plnohodnotným virtuálním světem, který svoje obsahy 

chrlí a vylepšuje každým dnem a to hlavně díky uživatelům, jež jsou zároveň 

jeho spolutvůrci. Po dřívějších platformách typu My space a u nás například

Lidé.cz, nastoupily mnohem sofistikovanější formy sociálních sítí, jako Twitter, 

na seznámení zaměřený Badoo, nebo nejnovější Google plus poučený 

z kladů, i záporů předcházejících sítí. Poslední zmiňovaný se velice podobá 

zásadnímu Facebooku. Ten je Goooglem plus částečně kopírován, ale 

zároveň vylepšen potlačováním facebookových trendů, jež se staly terčem 

kritiky ze ztráty soukromí. Přesto Facebook zůstal nejrozšířenější sociální sítí 

alespoň pro cílovou skupinu, na kterou je zaměřena tato práce. Fenoménu 

Facebook se budeme podrobněji věnovat i v následující podkapitole.

                                               
32 Nomofobie - nomophobia (z angličtiny: No mobile phobia) – strach ze ztráty mobilního signálu (např. 
v horských oblastech), nebo vybití baterie. Jeden z velkých stresorů počátku 21. století. Podle 
odborníků může postihovat až padesát tři procent uživatelů.
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3. 1. 1 Facebook – fenomén

O Facebooku se dá skutečně hovořit, jako o fenoménu, který zasáhl 

celosvětovou populaci, a to nejen v rámci přímých účastníků této sítě. Zřejmě 

bychom na této planetě těžko hledali jedince, který nepřišel do styku alespoň 

s vizí Facebooku. Tato značka je skutečně skloňována ve všech možných 

případech, kdy se bavíme o stěžejních znacích lidského rodu současné doby.

Lidé se na této sociální síti potkávají, hledají, seznamují, svěřují, hrají hry, sdílí 

informace, nabízí, i hledají práci, prodávají, i kupují věci, vedou část svého 

života. Jedná se navíc o nástroj, který se často využívá k výdělečné činnosti. 

Spousta večírků a meetingů bylo pořádáno pod značkou Facebooku a to 

častokrát aniž by z toho facebookovým autorům plynul nějaký autorský zisk. 

Může se ale v současné době ještě vůbec hovořit o tom, že má Facebook 

konkrétního autora? V knize Fenomén Facebook (Čamek, Kulhánková, 2010) 

je podtržena obecnost autorství v rozšířeném slova smyslu, která není 

vyhrazena jen pro mateřskou centrálu. Je zde zmíněno například množství 

vývojářů, které tvoří aplikace pro facebookové užívání. Naznačuje se tu i 

relativita časové náročnosti, která je věnována vysedávání u této sociální sítě. 

Přestože by se očekávalo, že Facebook je pouze požíračem času, autoři této 

popisují, že to tak úplně není. Zatímco by totiž uživatelé internetu hledali to, co 

je nutné k naplnění jejich momentálních potřeb, na tomto portálu to mohou 

dostat o hodně rychleji a často ve velmi pohodlném balení. Nelze se zde 

ubránit pocitu z jisté dávky populismu, ale není se čemu divit, stejně jako 

spousta jiných knih i tato je zaměřena především na orientaci v dotyčném

virtuálním prostoru. Nezúčastněnému pozorovateli by snad přišlo až zvláštní, 

že „návod k použití“ jednoho webového portálu může zaplnit stovky stran. 

Vše má ale svůj počátek a na tom, který odstartoval realizaci Facebooku 

byla vize Marka Zuckerberga, který v roce 2004 ještě ani netušil, jakou 

popularitu tato vize získá. Původně se mělo jednat o komunitní systém pro 
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studenty Harvardské univerzity. Pojmenování tento server dostal po 

informačních letáčcích, které se na amerických univerzitách používají 

k seznamování studentů. Po úspěchu na Harvardské univerzitě, se stal 

otevřeným pro ostatní americké univerzity a dále pak pro všechny, kteří měli

univerzitní emailovou adresu. Jedenáctým srpnem 2006 se stal Facebook 

přístupný všem lidem nad třináct let. Rokem 2007 nastává facebookový boom, 

který oslovuje všechny uživatele internetu bez rozdílu věku, rasy, či pohlaví. 

Přidává se zároveň možnost vytváření vlastních aplikací a právě to činí 

Facebook, i podle slov autorů, tak výjimečným. Podle sčítání pro rok 2011 má 

tento portál 325 milionů návštěvníků a i ostatní média ho s velkým respektem 

považují za jeden z nejvýznamnějších milníků vývoje technologií v tomto 

desetiletí [on –line 1. ] .

V současnosti mají autoři této sítě zdokonalovat svůj nástroj stále větším 

komfortem a možnostmi, jako třeba zařazení uživatele, který kladně ohodnotil 

(tzv. „olajkoval“) konkrétní invenci, do databáze, která mu bude automaticky 

rozesílat novinky o jeho fanouškovské položce [on – line 2. ] . Zřejmě se 

budou čím dál více ozývat hlasy upozorňující na ztrátu soukromí, ale 

rozhodující bude přesto zájem a účast uživatelů. O uživatele zde jde 

samozřejmě především. Nemůžeme se ale nezmínit o tom, že tato platforma 

je čím dál více používána i k soukromému podnikání. Možnost masové 

reklamy, která osloví miliony uživatelů je přeci jen velkým lákadlem mnohých 

firem a jejich peníze jsou zase lákadlem pro autory Facebooku, kteří tím 

vyhrazují mnoho prostoru právě pro tyto obchodní možnosti. Při pokusech o 

náčrt budoucnosti Facebooku se objevují i spekulace o předvídání 

budoucnosti trendů, neboť ty jdou lépe pozorovat u masy, která se spontánně 

vyjadřuje, než u jedinců, po kterých se žádá názor [on – line 3. ]. Na tomto 

místě jsme již jen kousek od představy kolektivního nevědomí filozofa Henri 

Bergsona33, jak se o tom, ve své knize Jak rozumět médiím: extenze člověka,

zmiňuje Marsal McLuhan (1991: 84). Zde je mimo jiné zmíněna i technologická 
                                               
33

Henri Bergson (1859 – 1941). Francouzský filozof, představitel filozofie života, nositel Nobelovy 
ceny za literaturu (1927). 
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extenze člověka, o kterém se dozvídáme čím dál více například díky novým 

výrazovým formám, kterými je Facebook doslova prodchnut. Tyto nové formy 

se odvíjejí od zástupnosti znaků, ke kterým se přidávají rozšířenější významy 

a řadou asociací k nim přibývají zase jiné znaky, čímž vzniká právě nová 

výrazová forma. Těmto normám se budeme věnovat později v kapitole

Emotikony a ve výzkumu, kde bude mít dotyčná tématika své důležité místo. 

Zde jsme se jen pokusili naznačit jednu z forem lidského progresu, který patří 

k popisovanému médiu a to nejen na straně autorů, ale i uživatelů.

S tendencí rozšiřovat možnosti Facebooku se objevuje samozřejmě i 

otázka větších znalostí uživatelů a tím i možná literatury, která bude 

pravděpodobně časem obsahovat dvakrát více stránek s návody „jak na 

Facebook“. Prozatím se ale dá říci, že uživatelé se nesnaží prozkoumávat 

možnosti této domény na maximum, ale chtějí se jen bavit na vlně svých 

vlastních zájmů, které si sami vybrali. Stále zůstává prioritou číslo jedna 

sociální kontakt s ostatními uživateli, a to pro tyto jedince také znamená být 

v kontaktu s Facebookem. Není se proto čemu divit, že přítomnost tohoto 

fenoménu, v životě zainteresované osoby, se neměří jen časem stráveným 

s ním u počítače, ale i chvílemi strávenými v jeho přítomnosti implicitně, 

například při vedení konverzace v mobilním telefonu, kde má Facebook také 

své místo a často nahrazuje systémem kontaktu SMS zprávou. Člověk se 

v tomto případě dozví nejen to, co mu jeho komunikátor potřebuje sdělit, ale i 

(z příslušných statusů) momentální náladu, nebo činnost. To navíc může samo 

o sobě sloužit, jako korektor rozhovoru, při kterém se dokáže jeden lépe 

empaticky vcítit do druhého.
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3. 2 Média jako hra

Hry a hraní nerozlučně patří k dětství i k dospívání. Vždyť právě hra je 

tím nejpříjemnějším způsobem učení. Můžeme vzpomenout i Jana Ámose 

Komenského a jeho dílo Škola hrou (Schola Ludus), po kterém byla 

pojmenována celá učební metoda.

David Fontana popisuje povahu této učební metody tak, že například 

pro dítě předškolního věku neexistuje hranice mezi hrou a tím, co dospělý 

nazývá prací (Fontana, 1997: 54). Zmiňuje zde také něco jako herní pud, který 

je zužitkován i rozvojem složitějších forem myšlení. Zatímco u mladších je 

dáván při hře důraz na spontánnost, u starších jsou již nastavena pravidla, 

podle kterých se hraje a zároveň stupňuje soutěživá povaha takové hry.

Stejně tak i média jsou obestřena hávem hravosti s pravidly, které si 

sami určují, respektive určují a předkládají svým konzumentům. Nedá se zde 

generalizovat o kladném, ani záporném efektu, ale přesto se příklady 

jednotlivých přínosů, či škodlivostí dají zpozorovat. Typickým rozporuplným 

spojením média a hry je například počítačová hra. Přes podložená tvrzení, že 

by měla počítačová hra působit přínosně pro naší fantazii, kreativitu a postřeh, 

Fontana uvádí, že při hraní lze pozorovat jistý odsun jedince ze 

společenského kontaktu s druhými lidmi, což může mít vliv na jeho sociální 

učení. K tomu se notně přičítá jistý stupeň závislosti; přesto je Fontanovým 

výsledkem jistý kompromis: počítačové hry jsou dobré, ale nesmí se jejich 

hraní dostat do fáze, kdy zabírají čas jiným společenským činnostem

(Fontana, 1997: 58).

Podobně jako s počítačovými hrami je to i u ostatních činností, kdy 

člověk věnuje svojí pozornost počítačovým aktivitám. V současné době jsou 

nejrozšířenější, v předešlé kapitole zmiňované, sociální sítě, u mladších pak 

zejména Facebook (mimochodem i ten, v rámci své nabídky, umožňuje hraní 

počítačových her). Z názvu „sociální sítě“ lze vyvodit, že je zde socializace na 

prvním místě. Položme si ale otázku, co se vlastně pod pojmem socializace 
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skrývá. U Matouška nalezneme přesnou definici, která nám prozradí, že 

„socializace je proces utváření osobnosti člověka, spočívající v osvojování 

kultury a začleňování jedince do systému společenských vztahů postupným

vytvářením vazeb s jinými lidmi. Primární socializace probíhá v rodině, nebo 

prostředí, které jí nahrazuje, sekundární pak ve výchovných, vzdělávacích, 

případně dalších institucí, do nichž se dítě dostává“ (Matoušek, 2008: 193). 

V případě Facebooku se tedy jedná o sekundární sféru socializace, která by 

se společně s výchovnými a vzdělávacími zařízeními stávala zásadní složkou 

života mladého člověka. 

V současné době je však dítě, které odrostlo předškolnímu věku, často

ponecháno rodiči na pospas sekundárním sférám socializace a to ať už 

z důvodů jejich pracovní vytíženosti, nebo spoléhání na kompletně výchovný 

vliv školských zařízení. Nutno podotknout, že pro dítě se postupem času škola

stává povinností (Vágnerová, 1999), zatímco Facebook „pouhou“ zábavou bez 

hranic a bez dozoru, která je tak pro mladší jedince velmi vyhledávanou

aktivitou. Zde se totiž takový člověk dostává do kontaktu se svými vrstevníky a

zároveň světem s mnoha možnostmi, které svojí nabídkou působí značně 

lákavě. 

Vliv facebookového fenoménu rozebereme podrobněji v našem 

výzkumu, nyní bychom tuto část mohli doplnit dalšími možnostmi mediálního 

světa. Je zde samozřejmě televize, rozhlas, tisk a to jak v internetové, či 

klasické podobě. Dítě se díky nim dostává do styku i s tím nejvzdálenějším 

světem, význam času a prostoru je relativizován a informace jakéhokoliv druhu 

jsou zde nabízeny v takové míře, jako by se jednalo o vševědoucnost (Helus, 

2004: 64). Jak Helus (2004) uvádí, tyto výhody jsou vedle takových pozitiv, 

jako je možnost edukačního působení, ovšem zároveň vyvažovány i spoustou 

negativ, jako je závislost a absence motivace dostávat se k všemožným 

stránkám života i jinak. Vágnerová (1999) se například u sledování televize 

zmiňuje o pasivní konzumaci, kdy dítě užívá převážně tu část mozku, která jen 

pohodlně přijímá to, co je mu prezentováno. To je srovnáváno s četbou, při 
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které dítě zapojuje svoji kreativní část myšlení. Jednoznačně probouzí vlastní

fantazii a samo si utváří detaily a podrobnosti prostředí, ve kterém se děj 

odehrává. Tento moment je označen, jako aktivní konzumace, ve které se dítě 

více rozhoduje (Vágnerová, 1999: 141). Zde bychom měli připomenout, že i 

kniha je médium a tím by se mohlo zdát, že je na stejné lodi, jako například 

televize. Z uvedeného rozdílu je však patrné, že stejně jako u míry samotné 

konzumace médií, i u mediálních složek lze rozlišovat větší, či menší 

užitečnost pro osobnost jedince.

3. 3 Mediální svody a podvody

Podvodu se podle trestního zákona dopouští ten, „kdo sebe nebo jiného 

obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí 

podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou…“ (JELÍNEK, 2011: 287). V mediálním měřítku by se podvodem 

mohla myslet mylná informace a z předchozí citace je podstatná část o 

jednání vedoucímu k obohacení se. Zde se můžeme zamyslet nad termínem 

obohacení se. Vezmeme-li v úvahu, že prodejnost dotyčného média závisí na 

počtu konzumentů, můžeme o obohacení částečně hovořit. Uvedení v omyl je 

již o něco více sporné. V mediálním světě se setkáváme spíše se zdánlivým 

uvedením v omyl. 

Svoji zkušenost si ve větším rozsahu a zcela cíleně zažili tvůrci tzv. 

„českého snu“34. Tato kauza je dnes již dobře známá. Jen pro připomenutí 

bychom měli ve stručnosti uvést, že se jednalo o nápad na uvedení nového 

nákupního centra se zcela výjimečným zbožím a ještě výjimečnějšími cenami. 

                                               
34 Český sen. (vyvrcholení akce 31. 5. 2003, Letňany – Praha) Autoři Filip Remund, Vít Klusák. Tvůrci 
označeno jako první česká filmová reality show, do které se zapojilo cca 3000 potenciálních 
zákazníků. Záměrem bylo ukázat, jak fungují reklamní kampaně.
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Billboardová kampaň na tento obchodní dům nešetřila superlativy a tak se 

není čemu divit, že k domnělému obchodnímu domu se strhli davy 

obchodováníchtivých občanů, kteří posléze zjistili, že se sem trmáceli 

zbytečně a že jejich sen dokonalého obchodního centra se rozplynul za 

maketou, která tvořila průčelí tohoto domnělého supermarketu. Ano, o tomto 

skutku se hovoří, jako o mediálním podvodu. Kdosi uvedl širší veřejnost v 

omyl. Ve skutečnosti ovšem nebyl nikdo opravdu poškozeným. Nikdo, kdo by 

mohl rozhořčeně u soudního líčení osočit jinou osobu za poškození vlastního 

snu o dokonalém supermarketu. Sporná jsou již možná obvinění za výdaje 

spojené s dostavením se k tomuto „vysněnému“ cíli. V rámci definice podvodu 

je však patrné, že se tvůrci tohoto „českého snu“ na úkor těchto výdajů 

neobohatili.

Na podobné bázi zjevně fungují média, a to jak v zábavní, tak v reklamní 

sféře. U zábavního sektoru se jedná o titulky značně vytržené z kontextu 

následujícího sloupce. V podstatě nejen v tomto sektoru platí, že titulky (tím 

míněno nejen nadpisy, ale i slogany, glosy, sestřihané spoty) prodávají 

médium. Pakliže se stane zásadní událost, je potřeba jí patřičně „nafouknout“, 

aby právě dotyčné médium přilákalo svého konzumenta, vedle médií 

ostatních, které pojednávají o tom samém, ale ne v tolik „atraktivním“ obalu. 

V případě takzvané „mrtvé sezóny“, kdy se nic podstatného neděje, je potřeba 

také prodávat artikl jednotlivého média, a tak dochází v podstatě k tvorbě 

obsahů, respektive titulků, které jsou sice zavádějící, ale to si uvědomí divák, 

čtenář, či posluchač až posléze, kdy již byla jeho pozornost upřena právě 

k onomu „kreativnímu“ médiu. Následná reakce konzumenta se pak nedá ani 

nazvat zklamáním, většinou i něco takového čekal, eventuelně se tento 

uživatel média může přistihnout ze zklamání z toho, že se nestala určitá často 

ne zrovna pozitivní událost. Jako příklad mohu snad jen uvést titulky hlásající 

smrt velmi populárního zpěváka, aby se pak čtenáři mohli, po zakoupení 

novin, dozvědět, že tento zpěvák skutečně umřel, ovšem pouze v rámci své 

nové role v jistém muzikálu. Podobně mohu z vlastní zkušenosti uvést 
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reklamní a dokonce billboardovou kampaň rádia, se sloganem „vyhraj Ferrari“. 

Toto lákadlo, ale ve skutečnosti neznamenalo opravdovou výhru zmiňovaného 

automobilu. Poté, co se potenciální posluchači tohoto rádia zaregistrovali do 

soutěže, zjistili, že jde pouze o možnost vyhrát půlhodinovou projížďku 

v dotyčném voze.

Co za těmito mediálními klamy ve skutečnosti stojí? Těžko budeme 

hledat detaily konkrétních důvodů, ale obecně dva zásadní body uvést 

můžeme. V první řadě se zde objevuje motivace přilákání pozornosti 

konzumenta k danému médiu. Za druhé se zde rýsuje i nutnost podání 

zkrácené informace říkající maximum informací v minimalistické formě, která 

je postřehnutelná v mžiku, jasně, bez hlubšího bádání a navíc zřetelně 

definuje užitečný přínos média pro svého konzumenta. V televizích, i 

rozhlasech v současné době hrozí moderátorům vztyčený ukazovák s jasným 

apelem na to být ve svých vstupech co nejkratší, nezahlcovat diváka/ 

posluchače množstvím informací, a tím zprostředkovat vše pohodlně, a tak 

jasně, aby u toho nemusel konzument namáhat svůj nejen pracovní nástroj –

mozek, i v době vlastního volna. V rozhlasové sféře je například neustále 

omíláno, že posluchač, při nadbytku informací spojených s nutností zamýšlet 

se, přeladí na jinou stanici, čímž je ohrožena úspěšná poslechovou, a tím i 

zachování marží například za prodej reklamního spotu.

Již jsme se v této práci zmínili o mottu „forma je nadřazena obsahu“. 

Není se čemu divit, právě toto úsloví je v současné době v médiích využíváno 

plnou měrou. Tato invence by mohla ústit již od Freudova35 nahlížení 

rozhovoru, který jakoby plynul na dvou úrovních (Křivohlavý, 1993: 41). 

V jedné se nám zjevuje obsah komunikátorovy myšlenky a v té druhé –

nevědomé, bychom mohli vidět vzory jedinců, kteří nám něco sdělují. Tak 

můžeme najít ve sdělení manžela, nebo manželky autority našich rodičů, čímž 

jsme značně ovlivněni. Média na podobné bázi formují kohosi, kdo je nám 

blízko, autoritu, která udává tempa a trendy životních stylů. U tisku to může být 

                                               
35

Sigmund Freud (1856 – 1939). Rakouský lékař, psycholog, zakladatel psychoanalýzy.  
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náš kamarád, nebo starší sourozenec ukazující nám, kam se ubírá pozornost 

okolí a například u rozhlasu vrstevník, který pro nás má vždy nějakou novinku.

Média si toho jsou velmi dobře vědoma a tak po vytyčení cílové skupiny, na 

kterou je potřeba působit, se tvoří forma média, ve které hrají roli používaný 

slang, tempo, nebo vzhled loga, popřípadě dokonce i barvy, které člověk 

v daném vytyčeném segmentu vnímá.

Stejně jako na naznačené „podvody“, tak i na formy si současný 

konzument zvykl a částečně již počítá s tím, že za zajímavým, lákavým a 

šokujícím titulkem se skrývá něco jiného. Zároveň zde hraje roli lidská 

zvědavost a tušení, že by se mohlo jednat o něco, co by ho mohlo oslovit a 

zainteresovat do následné diskuze, která k dotyčnému tématu patří. Těmto 

tématům se budeme konkrétně věnovat v následující kapitole.
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4. Mediální ikony

V běžném životě je pojem mediální ikona chápán, jako pojetí známé 

osobnosti, která se stala zosobněným znakem mediálního trendu. Není to 

ovšem sama osobnost stojící za tímto spojením, ale jistá nálepka která byla 

takovému člověku vtisknuta titulky. Za nimi pak stojí záměr přilákat 

konzumenta k dotyčnému médiu. Ovšem na druhou stranu je zájmem dotyčné 

ikony, aby byla definována těmito titulky, protože právě ty tvoří z velké části její 

popularitu. Dalo by se říci, že se jedná o oboustranně prospěšnou spolupráci. 

Přestože se naoko takové medializování celebrit jeví, jako dotyčným 

celebritám neprospěšné pro ztrátu jejich soukromí, o opaku jsem byl 

přesvědčen známým šéfredaktorem jistého bulvárního magazínu, který se mi 

svěřil s tím, že právě ony celebrity a jejich manažeři mu neustále volají a zvou 

na akce, kde by byla dotyčná osoba k vidění s tím, že pro atraktivitu článku 

udělá cokoliv, co by mohlo přitáhnout pozornost potenciálních čtenářů.

Mediální ikonou ovšem nemusí být pouze osoba. V jistém slova smyslu 

jsou ikonami i uměle vytvořené produkty včetně znaků zastupujících patřičný 

sortiment a dokonce i specifický druh emocí. Zde by bylo na místě 

připomenout emotivní ikonky běžně používané nejen v internetové 

komunikaci. Takzvané „emotikony“ se objevují v psané formě mezilidské 

komunikace čím dál častěji a to nejen na neformální úrovni. I těmto znakům, 

přesněji řečeno ikonám se budeme věnovat v následujících řádcích.

4. 1 Plakátové osobnosti

Několikrát zmiňovaná forma nadřazená obsahu je dnes běžným jevem, 

v mediální branži to platí dvojnásob. Pro celek lidstva to nezní úplně pozitivně, 

ale obzvlášť v těchto sférách je povrch to nejdůležitější. V čím dál 
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uspěchanější době člověk nemá chuť, ani čas zkoumat obsahy a nechává se 

tak oslovovat obalem, který ho buď oslní a přiláká jeho pozornost, nebo ne. To 

je i docela typické pro mediální ikony. Je často úplně jedno, jak taková ikona 

vznikla a na jakém základu je představována uživatelům. Při důkladnějším 

zamyšlení ovšem dojdeme k tomu, že za samotným vznikem takové ikony ve 

smyslu vlastního ikonismu, stojí právě médium. John Fiske tvrdí, že například 

televize plní roli dřívějších potulných kejklířů a hlavně pěvců, kteří opěvovali 

skutky toho, či onoho rytíře - hrdiny. V dnešní době ovšem média „hrdinu“ -

ikonu nejen opěvují, ale sami ji i vytváří (Fiske, 1987). Tím se zbavují nejen 

neodbytné nouze o atraktivní mediální témata, o kterých by se dalo hovořit, ale 

můžou i měnit životní styly konzumentů podle samotné ikony, nebo z ní 

vytyčených důrazů. Pro tento mediální objekt je patřičná podpora (například ve 

formě lákavých titulků, nebo líbivých plakátů a fotek) velice důležitá a s tím i 

spojené příběhy, které za ním stojí. Není se pak čemu divit, že titulky, které by 

měly, dejme tomu v případě tisku, přilákat k zájmu o dotyčnou osobnost

nemusí být kolikrát ani tolik lichotivé, ale často spíše pobuřující, šokující a tím 

přitahující žádanou pozornost. Ne nadarmo koluje ve světě médií motto 

„negativní reklama, taky reklama“. Taková negativní reklama může být 

dokonce zdaleka funkčnější, než reklama pozitivní. Vzbuzuje totiž zvědavost a 

touhu dozvědět se, jak se dotyčná osobní katastrofa mohla odehrát. Zároveň 

přitahuje pozornost, a i když ve špatném smyslu, zaručuje, že si o dotyčném

lidé budou povídat a tím i takovou reklamu dál šířit. Tato „šuškanda“ je totiž,

podle mediálních výzkumů, reklamou zdaleka nejfunkčnější a k dotyčnému 

fenoménu, ať už se jedná o osobu, nebo třeba supermarket (který přišel

s takovou nabídkou, že lidé u obchodu přenocovali, aby byli první) přitahuje 

pozornost obří silou. Přilnavost člověka k mediálním fenoménům je silná

obzvlášť, pokud jde o mladší jedince, na které se v této práci soustředíme. 

Podle Vágnerové se takový člověk „identifikuje s ideálem, což mu umožňuje 

alespoň symbolicky dosáhnout něčeho, co ve skutečnosti dostupné není, resp. 

uspokojit potřebu, která je jeho citlivým místem a v jeho skutečném živote není 
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příliš uspokojena“ (Vágnerová, 1999: 141). Také bychom měli zmínit tendence 

napodobování již idolem ovlivněného okolí, za kterým se podle Vágnerové 

může skrývat snaha mladého člověka zapadnout do kolektivu. Toho si je

mediální svět dobře vědom, a tak není divu, že se tento postřeh posléze 

odráží ve fenoménu nabalování značek, činností a motivů na danou celebritu.

Obdivující jedinec má poté snahu podobně se oblékat, vyjadřovat, přejímat 

postoje a názory idolu. Časem se může objevit touha vyrovnat se takové 

osobnosti, čehož si jsou média také vědoma a proto v zájmu komerční 

úspěšnosti, nabízejí možnosti udělat idol i z potenciálního konzumenta, což 

zajišťuje potřebnou náklonnost k onomu médiu. V rozhlasových kruzích 

funguje například nabídka popularizace jedince ve vysílání, která je odměnou

za projevený zájem ve formě přihlášení se SMS zprávou, nebo přidání se do 

potřebné skupiny například na Facebooku, který je co se týče početnosti 

přidaných fanoušků, také jistým hlediskem úspěchu. V současné době bychom 

snad mohli připomenout kampaně telefonní společnosti O2, která společně 

s profitem zviditelnění přináší i projekt, který pomáhá potřebným [on line 8. ]. 

Televizní společnosti na podobné bázi nabízejí „vlastní glorifikaci“ v podobě 

upoutávek, ve kterých si obyčejný člověk může zahrát určenou roli, a tak si 

užít svých „15 minut slávy“. 

To vše v jistém měřítku funguje i na Facebooku, kterému budeme 

věnovat kapitoly zabývající se výzkumem. Nyní by bylo vhodné rámcově 

podotknout, že právě na tomto místě se lidé mohou dostat ke svým idolům a 

jejich aktivitám velice blízko. Zároveň se zde dotyční mohou vyhraňovat a 

snad i v jistém slova smyslu „proslavovat“ vlastními invencemi, které do tohoto 

prostoru přinesou.
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4. 2 Emotikony

Historie znaků sahá stejně jako dějiny komunikace až k pravěkým 

kořenům. Luc Benoist (1995) se zmiňuje, že již pračlověk musel věnovat 

pozornost znakům, které ho obklopovaly, aby lépe vnímal svět kolem sebe a 

tím si zajistil lepší předpoklady k přežití. Takovým znakům předcházela gesta, 

která se postupně, při častějším užívání, znakem teprve stávala. Benoist ještě 

přidává důraz na vlastní dešifrovací mřížku, přes kterou se teprve kódují 

signály do našeho chápání. Zde se právě objevuje důležitost fáze proměny 

gesta, nebo později vzniknuvší řeči, ve znak. Důležité ve zmiňované fázi, je 

správné pochopení prvků skládajících se v celek dorozumění před proměnou v 

zobecnělý znak. Zřejmě bude důležitá jistá praxe, která se postupem času 

mění v zautomatizování chápání zachycovaných signálů. I tak lze ovšem 

namítnout, že díky vlastní dešifrovací mřížce, může člověk ustrnout v mylném 

pochopení jemu vyslaných signálů, než bylo původně zamýšleno, byť se to 

pravému významu blíží. Při vývoji nového obecného znaku pak ovšem není 

směrodatné, v jakém smyslu byly signály vysílány, ale v jakém smyslu je 

chápe většina, neboť právě tento smysl se stává na základě majoritního 

pochopení obecným a posléze kompletně dokončeným znakem. Přesto ryzí 

pravost významu znaku nám bude vždy unikat.

Jacques Derrida na fenoménu této tématiky staví i filozofii tzv. 

dekonstrukce36. Hovoří se zde o zastupitelnosti znaků v textu, jímž se může 

myslet i umělecké dílo, lidské chování, nebo sociokulturní komplexy, které 

ovšem nejsou beze zbytku zastupitelné. Podle tohoto filozofa totiž neexistuje 

žádná opravdu správná interpretace textu. Sám k tomu přidává: „je jisté, že 

otázka týkající se znaku je sama o sobě více nebo méně než znakem doby, 

v každém případě něčím jiným. Snít o tom, že bychom ji na něj zredukovali, 

znamená snít o násilí.“ (Derrida, 1967: 139). Derrida se při tom vyhýbá 

                                               
36 Dekonstrukce – bourání, odstraňování. V širším slova smyslu se jedná o dekonstrukci na poli 
ontologie, v užším pak podle jejího zakladatele J. Derridy analýza tradovaných významových útvarů 
až do doby, kdy nebudou odhaleny jejich skryté a potlačené předpoklady.
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podezření z permisivního relativismu. Neříká, že jednotlivé interpretace jsou si 

rovné a přidává, že je zde otevřen svět různých možností vysvětlení pravého 

smyslu znaku. Význam slov tedy „není nikdy statický, či definitivní, ale 

v různých kontextech a v čase se ustavičně posunuje“ (Plháková, 2006: 275).

Dekonstrukcí se chce posléze Derrida dostávat k pravým konstrukcím 

významů. Dá se říci, že Derridova filozofie se ideálně hodí i pro svět 

emotikonů, jímž je věnována tato podkapitola.

Výraz emotikon pochází od slov emotions (v angl. emoce) a ikona. Ze 

sociologicko – psychologického hlediska můžeme konstatovat, že člověk je 

zvyklý při běžné konverzaci vidět i tvář svého partnera, ze které si mnohé 

odvodí, a tak bylo nasnadě, že rozvojem internetu se tato grafická znázornění 

výrazů objeví. Jedná se o znaky, které mají vystihovat naše emoce, nálady,

postoje, rozpoložení. Základní významy těchto emotikonů pocházeli z dobré, či 

špatné nálady. Vyobrazení těchto znaků skloubilo grafickou podobu mimiky 

lidského obličeje prostřednictvím digitálních znaků a vložení pocitů do 

jednotlivých zpráv. Odtud se také odvíjeli první tzv. „smajlíci“, nebo „mračíci“. 

Jak již sám název napovídá, v prvním případě se jedná o úsměv, ve druhém o 

zamračení. Postupem času se začali objevovat znaky zaznamenávající 

mnohem detailnější nuance našich emocí. Pro příklad můžeme uvést znaky 

vyjadřující hlasitý smích37, pláč38, polibek39 a k nim doplňující znaky zmatení40, 

zděšení41. Následovaly i znaky znázorňující například věc, nebo i nějakou 

osobnost. 

V kontextu nastíněné filozofie Derridy bychom si mohli udělat menší 

psychologický rozbor u hlavního emotikonu, u tzv. smajlíka. Když tento znak 

v dobré víře pošle kdosi člověku, jehož rozpoložení k dotyčnému 

komunikátorovi není zrovna vstřícné, může příjemce tento symbol považovat 

                                               

37
Hlasitý smích )

38
Pláč :,-(

39 Polibek  :- *
40

Zmatení :-@
41

Zděšení :-o



43

například za provokaci, drzost, nebo o něco správnější vyjádření 

komunikátorovi dobré nálady. V kontrastu s posledním zmiňovaným 

poselstvím může však být takový znak brán ne jako původně myšlené 

povzbuzení, ale jako ironie. Vysvětlení může být celá řada a tak se ukazuje, že 

i v těchto znacích, ve kterých má jít o pocitové přiblížení se u komunikujících, 

nemusí původní záměr vystihnout zcela svůj pravý smysl. Tak dochází 

prakticky na jednu z Derridových interpretací nemožnosti přiblížit se k pravému 

smyslu jednotlivého znaku.

Přesto jsou emotikony velice hojně užívané a v rámci digitálně psané 

konverzace zcela běžné. Přinášejí i jistý stupeň pohodlnosti, se kterou člověk 

reaguje, když například nemá co říct a má přesto potřebu dát najevo jakýsi 

druh zájmu o komunikujícího partnera. V každém případě jde, nebo původně 

mělo jít o jistou reakci, tedy odpověď na předchozí konverzaci. V současné 

době můžeme mluvit již i o akci, kdy člověk vysílá svůj pocit ostatním 

komunikátorům, kteří můžou přijít do komunikačního procesu. Typickým 

příkladem tohoto jevu je postihnut i v následujícím výzkumu účastníků sociální 

sítě Facebook. Z tohoto průzkumu jasně vyplývá, že všichni účastníci 

komunikace na inkriminované sociální síti emotikony používají. Nejčastější 

jsou skutečně emotikony vyjadřující úsměv, nebo zamračení. Při absorpci 

humorné narážky, nebo vtipu jako takového se používá buď smajlík s jednou 

závorkou, nebo dvěma podle účinku úsměvné invence, popřípadě písmenem 

D naznačujícím úsměv široký. Podobné je to i v opačném případě znaku 

oznamujícímu negativní emoci, kdy se přidává jedna, nebo dvě závorky 

obráceně. I když bychom mohli podezřívat uživatele z pokřivování jazyka a 

z nedostatku schopnosti vyjádřit své pocity jinak, jde zde spíše, na rozdíl od 

zkratek, o užitečnou pomůcku, která má v této komunikaci své místo. Přesto 

se nelze zbavit pocitu, že se tyto emotikony hodí spíše k neformální 

konverzaci. Co se týče komunikace formální, může takovému uživateli 

emotikony v podstatě uškodit, kvůli podezírání příjemce z komunikátorovy 
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neprofesionality. Facebook ovšem není o oficiálních konverzacích a proto na 

tomto portálu emotikony své místo rozhodně mají. 
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5. Výzkum

Praktickou část této práce budeme věnovat z převážné většiny 

výzkumu, v rámci kterého se budeme zabývat primárně fenoménem Facebook 

a jeho vlivem na současnou mládež. Dále nás bude zajímat identifikace 

facebookových přátel, nebo obvyklost užívání zkratek v chatové komunikaci a 

jejich znalost. Podíváme se i na to, jak je to s povědomím o mediálních 

ikonách a také jestli mají známé oděvní značky vliv na styl oblékání u 

respondentů.

Těmito respondenty je myšlen segment teenagerů od 13 do 15 let (s 

výjimkou jedné osoby ve věku 17 let), tedy žáků 2. stupně dvou základních 

škol a jim věkově odpovídajících studentů 3. ročníku víceletého gymnázia.

Konkrétně půjde o 32 studentů 3. ročníku gymnaziálního studia a následně o 

29 žáků dvou osmých tříd a 26 žáků tříd devátých na základních školách. 

Vzhledem k tomu, že budeme převážně porovnávat rozdíly mezi dívkami a 

chlapci v rámci jejich genderových rolí, bylo by vhodné uvést konkrétní počty 

zastupující obě pohlaví. Na gymnáziu jsme registrovali 20 dívek a 12 chlapců. 

V osmých třídách základních škol se nám ve výzkumu vyjadřovalo 16

respondentek a 13 respondentů. V devátých třídách se jednalo o 13 dívek a 

stejně tak 13 chlapců.

Nástrojem, který budeme při tomto výzkumu uplatňovat, je dotazník 

(příloha č. 1.), který po vyplnění všemi žáky ve vybrané třídě zpracujeme tak, 

aby nám podal vypovídající fakta, názory, či postoje respondentů. Výsledky 

budou předkládány v tabulkách, které se pokusíme co nejvýstižněji 

okomentovat. Pro velice různorodé počty žáků jednotlivých tříd a občasné 

nesrovnalosti v odpovědích (místo jedné možnosti byly vybrány dvě, nebo byla 

vybraná možnost následným proti tvrzením eliminována), budeme v zájmu 

lepší přehlednosti hodnoty udávat v procentuálním vyjádření. Pro 

kvalitativnější vhled zveřejníme nejtypičtější, nebo nejzajímavější reakce a 

odpovědi. Protože někteří uživatelé určitou kolonku nevyplnili vůbec a bylo by 
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sporné brát toto jako souhlas, či nesouhlas, nebude do procentuálního výpočtu 

ve zkoumaném fenoménu takový respondent zahrnut.

Před samotným výzkumem by bylo dobré stanovit si hypotézy, ze 

kterých budeme vycházet. Základní tezí je účast teenagerů, které podrobíme 

výzkumu na sociální síti Facebook. Můžeme předpokládat, že drtivá většina se 

na Facebooku bude skutečně pohybovat. Důvodů může být několik, například 

skutečná popularita této sítě obzvláště mezi mladými jedinci, pro které byl 

původně Facebook vymyšlen, nebo méně času, který je, v dnešní uspěchané 

době, věnován rodiči svým dětem. U jedinců, kteří se od této sítě distancují,

můžeme předpokládat zákaz rodičovské autority, nebo negativní zkušenost 

s touto sítí.

Dále nás bude zajímat uvedení jména, či přezdívky u profilů. Z vlastní 

praxe vím, že přezdívek se objevuje čím dál více. Mohlo by to znamenat 

důkaz skutečné svobody a sebevyjádření, které teenagerům tento server 

poskytuje, nebo částečná touha po anonymitě, popřípadě prosté přenesení 

přezdívky zastupující vlastní identitu, což bývá u mladších ročníků skutečně 

oblíbené. 

Při prozkoumávání virtuálních životů na této síti nám půjde i o formy

statusů, které respondenti uvádějí. Pro větší sdílnost a citlivost dívek by se 

dalo říci, že právě ony budou vyplňovat statusy týkající se jejich činnosti, nebo 

pocitů. Chlapci by se tím pádem spíše mohli zabývat vyvěšováním videí a 

fotek. 

Svoji roli bude samozřejmě hrát i počet facebookových přátel ve 

srovnání s realitou opravdového kamarádství. Naznačeným poměrem nám 

vznikne představa o uvědomování si významu přátelství, kterého se dotyčným 

jedincům může, ale také nemusí dostávat. Zde se dá vycházet z toho, že naše 

cílová skupina ještě nemusí mít přesné povědomí o hierarchii osob ve svém

okolí ve smyslu pojmenování specifických skupin. Například rozdělení blízkých 

osob na přátele a známé zde ještě pravděpodobně nebude mít své místo. 

Z hlediska genderových rolí se budeme zabývat i tím, zda-li registruje větší 
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počet přátel v rámci tohoto serveru část dívčí, či chlapecká. Naše hypotéza 

bude vycházet z toho, že logicky více přátel na Facebooku budou mít ti, co 

zde tráví více času. Zda-li to budou dívky, které jsou přeci jen v tomto věku 

povídavější, než chlapci trávící svůj volný čas častěji sportovními aktivitami se 

nám rozkryje během celého procesu vyhodnocování výzkumu. 

Značná část této práce je ovšem věnována médiím obecně a právě 

proto nás ve výzkumu bude zajímat i to, které médium bude v naší zkoumané 

skupině nejoblíbenější. Zaměříme se i na možný vliv, nebo alespoň znalost 

mediálních ikon a s tím i zároveň působení módních značek na vlastní styl 

oblékání. 

5. 1 Předvýzkum

Pokud se chceme v empirickém výzkumu dostat k těm správným 

otázkám je zapotřebí nejen odborné teorie, vlastního náhledu na věc, ale i 

jistého předvýzkumu, který může být nápomocen při samotném bádání během 

výzkumného procesu. Se zaměřením na Facebook není těžké takový 

předvýzkum udělat. Zmiňovaný fenomén je skutečně znám většině obyvatel 

této planety a co se týče mého vlastního okolí, drtivá většina je do něj aktivně 

zapojena včetně mé osoby. 

Mé využívání Facebooku je z části podmíněno vlastní mediální praxí

v rádiu, při níž využívám tuto síť pro komunikaci s posluchači. Právě na tento 

druh komunikace je dáván čím dál zřetelnější důraz. Místo moderovaných 

vstupů o nových objevech v genderových rolích mužů a žen, šokujících zpráv 

o člověku, který žil deset let s projektilem v hlavě, eventuálně o asiatech, kteří 

se žení s vlastním domácím zvířetem, se pokouším interpretovat názory na 

veřejné dění, nebo psychologické fenomény u vlastních posluchačů. Nemohl 

jsem si nepovšimnout jisté pohodlnosti, či názorové nevyhraněnosti současné 
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mládeže (rádio, v němž působím je zaměřeno na posluchače s věkovou 

skupinou 10-30 let). Pakliže se před posluchači objeví dotaz typu „co jste dělali 

večer“, nebo „co právě děláte“, objeví se spousta komentářů, které si jsou

velice podobné. V případě, kdy je od této skupiny žádán názor na nějakou 

událost, nebo náhodné téma dotýkající se jejich vlastní zkušenosti, komentářů 

je poskrovnu. Zvláštní úkaz se vyskytuje při otázce, která je dokumentovaná 

fotografií, nebo videem. Valná většina diskutujících reaguje na fotku, či video, 

místo zodpovězení dotazu. Pro příklad uvedu rozhovor se zpěvačkou v rádiu, 

jejíž fotku jsem na Facebook přidal s textem „na co byste se chtěli zeptat“. Jen 

jeden z šestnácti se opravdu na něco zeptal, ostatní zůstali u komentáře, ve 

kterém se řešila fotka, vzhled zpěvačky, nebo spekulace o tom, jestli má 

silikonové poprsí. Tím si zároveň tito uživatelé zaváděli během diskuze svá 

vlastní témata, která byla již zcela jiného ražení. Snad i v tom může být 

Facebook specifický. Uživatel se přihlásí a než zkontroluje „co je nového“ ve 

formě prohlížení nových událostí, lajků42 a příspěvků na společné zdi, objeví 

se na chatu pár kamarádů, kteří začnou komunikovat, přičemž výchozí věta, 

ze které téma rozhovorů teprve vznikne, bývá často „baf“, „co děláš“, „ahoj“, 

nebo „jak je“. I z těchto postřehů jsem v předvýzkumu vycházel. Konkrétně 

byly závěry tohoto pozorování zakompilovány do dotazníku, jenž měl být 

odrazovým můstkem pro samotný výzkum.

Přestože je Facebook původně zaměřen na teenagery, je hojně 

využíván i o dosti starším spektrem obyvatelstva, a to jak pro samotnou 

sociální blízkost, nebo pro zaplnění prázdných chvil například v zaměstnání.

Tato dospělejší skupina se při užívání této sítě vyznačuje jistou střízlivostí. 

Dospělejší uživatelé Facebooku si například nedávají tak často přezdívky, 

neposílají si vzkazy předimenzované emotikony a počet známých, kteří jsou 

zde artikulováni jako přátelé, je přeci jen o něco umírněnější, než u mladší 

generace. Rozhodně má tato dospělejší generace ve složce „přátelé“, vedle 

opravdových přátel, hlavně osoby, které jsou skutečně považovány spíše za 
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Lajk – počeštěný výraz anglického „like it“, značící oblíbenost jednotlivých invencí. 
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známé, než kamarády. Je ovšem patrné, že tito uživatelé Facebooku si jsou

rozdílu mezi opravdovým přátelstvím a známostí vědomi o něco více, než 

uživatelé mladší generace. Jistý rozdíl je u dospělejších patrný i 

v nadepisování vlastních statusů. Ty můžeme na Facebook obecně rozdělit na 

audiovizuální (vlastní, či cizí fotky, audio a video), nebo oznamující, tedy ty ve 

kterých se objevuje popis vlastní činnosti, či reflektující nějaký momentální 

názor, pocit, eventuelně náladové rozpoložení. U starší generace jsou statusy 

velice často provázeny vlastními fotkami, popřípadě komentáři na veřejné 

dění, či zvláštní události prezentované médii. Obecně se zde ale vynořuje role 

Facebooku jako deníku, zpovědnice, či dokonce terapeuta. Touto cestou se 

může sdělovat nejen nálada, důležitá událost, kterou chce uživatel sdílet, ale i

úplně obyčejná banalita typu „jsem po obědě“. 

Zvlášť zajímavý byl náhled na Facebook u starší generace, který byl 

prováděn na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v rámci vzdělávání 

Univerzity 3. věku. Respondenti se pohybovali ve věkové kategorii 55 až 70

let. Na dotaz, jestli jim je znám Facebook, odpověděli všichni kladně, ale jejich 

názory na tuto sociální síť již byly negativní. Zápory Facebooku by se podle 

těchto jedinců daly shrnout do dvou bodů. Prvním bylo používání zkratkovité 

konverzace u mladších ročníků. Taková internetová korespondence je čitelná 

údajně jen zasvěceným, tedy aktivně chatujícím ve facebookových 

konverzacích. Z toho pramenila neschopnost uceleného vyjádření v reálném 

životě u této mladší generace. Můžeme jen spekulovat, zda nešlo pouze o 

následek krátkých a stručných odpovědí na nepopulární otázky starších 

rodinných příslušníků typu, „jak se máš“, nebo „co je nového ve škole“, 

eventuelně na otázky související s intimním životem mladších jedinců (kteří 

nemají takovou generačně odlišnou autoritu, v době své puberty, nebo 

adolescence častokrát za vhodného zpovědníka). Z toho pramenil i druhý 

negativní bod prováděného exkurzu, a tím byla naprostá otevřenost. Dalo by 

se očekávat, že s ohledem na zmíněnou nesdílnost odpovědí, nebo 

neschopnost odpověď dostatečně vyjádřit, se jedná o protimluv. Záhy bylo 
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ovšem objasněno, že se jedná o naprostou otevřenost k Facebooku mající za 

následek naopak uzavřenost před těmito respondenty v reálném životě.

Z tohoto pozorování jsem u dotazovaných subjektivně vycítil pocit 

strachu, který mohl pramenit z moudrosti, kterou stáří skýtá, a tím i vědomím 

možných životních rizik, nebo ze zkušeností, které tato generace nabrala ve 

svých mladistvých a dospělejších letech v přísném a v podstatě nebezpečném 

režimu, kdy člověk nemohl vždy říkat, co si myslí. Skutečně to byl strach 

z absolutní ztráty soukromí, který na Facebooku hrozí. Při zaměření se na ony 

obavy vyplynulo, že sice jde o tolik obecně proklamovanou ztrátu osobních 

dat, ale hlavně i o osobní názory a projevy, které mohou být vždy dohledatelné 

a posléze škodlivé. I když by mohl mladý člověk namítnout, že si za svými 

názory stojí, příslušníci této generace mi sdělili, že by se naopak obávali, 

kdyby se jejich dřívější názor dostal na veřejnost, protože časem člověk 

přehodnocuje své postoje a některé projevy z dávné minulosti již nejen nemusí 

mít úplnou platnost, ale dokonce se mohou ocitnout v protipólu jeho 

současného názoru. Zde se objevil ještě jeden aspekt podporující obavy ze 

ztráty soukromí, a to představa, že se na Facebooku a jiných sociálních sítích 

objevují nejen interpretace, ale i dezinterpretace. Jako příklad byla uvedena

myšlena komunikace s někým, kdo se na první pohled jeví, jako spřízněná 

osoba. Tento člověk by z dotyčného ohroženého komunikátora mohl dostat

citlivé informace, které by se daly zneužít, jako například adresa bydliště a 

následné informace o odjezdu na dovolenou, které by druhé falešně 

představené osobě umožnily vloupání.

Během nastíněné debaty jsem zaznamenával značné rozrušení a také 

stoupající rozhořčení podporované ve finále slovy typu „podvod“, nebo 

„hrozba“. V zásadě se těmito názory nedá nesouhlasit, protože takové hrozby, 

ať již ze zakrnění vlastní osobní komunikace, nebo ze zneužití osobních 

informací jsou opodstatněné. Na druhou stranu bychom měli důvěřovat 

mladistvým jedincům, že alespoň částečně vědí, co činí a zároveň jim 
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nepodsouvali neustálou představu o tom, jak je virtuální svět za každou cenu 

špatný a zkažený.

Jaký však opravdu je tento svět pro samotnou zkoumanou skupinu 

mladistvých se pokusíme zjistit v následující kapitole.

5. 2 Genderové role

Při hledání rozdílů mezi chlapci a dívkami jsme se nemohli vyhnout 

jistým obecnostem. Tedy trendům, které vyznávají zástupci obojího pohlaví. 

Takové obecné vyhodnocení se nám projevovalo i u první otázky, která se 

týkala preferovaného média. V představené mediální nabídce byl internet, 

televize, rádio, tisk a také zde bylo necháno volné pole pro ostatní mediální 

segmenty. Zcela jasně a s převahou vyhrál, jako zástupce mediálních forem,

internet. Slabší přízeň se poté objevila u televize, jejíž společnost vyhledávají 

o něco více chlapci a menší počet hlasů dostal dívkami preferovaný rozhlas, 

posléze následovaný tiskem. Přesné rozložení těchto preferencí u našich 

respondentů můžeme vyvodit z tabulky č. 1.

Gymnázium Internet televize rádio tisk ostatní

chlapci 42,5 40 5 12,5 0

dívky 50 40 10 0 0

Zš 8.třídy

chlapci 68 32 0 0 0

dívky 70 10 20 0 0

Zš 9. třídy

chlapci 55 40 5 0 0

dívky 84 16 0 0 0

                                          Tabulka č. 1. (hodnoty udány v procentech)
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Konkrétnější genderové rozdíly se začali objevovat až u námi zkoumané 

sociální sítě. U dívek se v době puberty, tedy v období, ve kterém se nachází 

naše cílová skupina, vyskytují tendence k hlubší emocionalitě, než u chlapců. 

K tomuto jevu se vázalo i několik dotazníkových otázek. Jedna z nich se týkala 

vlastního prezentování se na Facebooku. Konkrétně šlo tedy o to, jestli 

jednotliví účastníci používají více svá jména, nebo přezdívky, kterých je tato 

sociální síť plná. Valná většina dotazovaných používá své skutečné jméno, 

přesto se našlo několik respondentů, kteří svou osobu uváděli přezdívkou. Jak 

ukazuje tabulka č. 2., nejčastěji se pod přezdívkou nalézají profily dívek, a to 

snad protože jejich emotivní hloubka v tomto věku inspiruje k takovému 

představování více. U přezdívek se totiž často jednalo o jednotlivé lidské 

vlastnosti, které byly přezdívkou artikulovány. Částečně se přezdívky objevily i 

u chlapců, ale protože se jednalo většinou o mladší uživatele, mohli bychom 

zde očekávat zbytky dětské fantazie, která ještě stále částečně odmítá plnou 

realitu a tím také využívá v případě vlastního představení přezdívky z období 

dětských her.

Gymnázium jméno přezdívka

chlapci 100 0

dívky 84 16

Zš 8.třídy

chlapci 60 40

dívky 75 25

Zš 9. třídy

chlapci 100 0

dívky 84 16

      Tabulka č. 2. (hodnoty udány v procentech)
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Dalším rozdílem, kterého si můžeme povšimnout je vypisování statusů, 

tedy vlastních invencí, které se objevují na profilu uživatele a posléze na 

společné zdi všech, které má dotyčný zařazeny mezi přátele. V dotazníků bylo 

nabídnuto pět možností. Šlo o statusy, které se týkaly momentální činnosti, 

pocitů, vyvěšování videí, odkazů a fotek, nebo jiné alternativní možnosti, ve 

které hrálo často roli zveřejňování internetových článků se záporným, nebo 

kladným ohlasem uživatele. Ze zkoumaných účastníků této sítě se projevil 

větší zájem o videa, fotky, či články z internetu u chlapců. U dívek naopak 

vítězily statusy popisující vlastní činnost, či pocity. Celý statusový rozbor je 

ukázán v tabulce č. 3. Zajímavé na této tabulce je to, že přes možná 

očekávání slabší pocitové sdílnosti u chlapců, tito uživatelé dávají pocitovým 

statusům přednost před popisem vlastní činnosti, s čímž se naopak dívky 

vůbec netají. Dalším genderovým rozdílem je také větší odstup od 

Facebookového fenoménu u chlapců, což dokládá i jejich občasná absence ve 

vypisování statusů. 

V případě zástupců mužského pohlaví, menší oblíbenost sdílení statusů 

se soukromou činností, či statusových popisů vůbec, zjevně koresponduje i 

s možnými obavami z jejich zneužití. Chlapci jako by byli v tomto ohledu 

opatrnější, zatímco dívky se nad nastíněnou hrozbou příliš nepozastavují.

Přesto jsme narazili i na výjimky z řad respondentek, které zneužívání dat 

popisovali také, ovšem v jejich případě se objevily konkrétní situace jiného 

rázu zneužití v rámci Facebook. Tyto studentky si pod pojmem zneužití 

představovali například nežádoucí zveřejnění některé z jejich fotek jinou 

stranou. Obecný náhled na zápory, či klady této sítě získáme z tabulky č. 4, 

která nám ukazuje, že to jsou většinou mužští uživatelé, co Facebook vidí 

negativně. Nutno ovšem dodat, že hlavní zápory tohoto fenoménu se zde 

objevily ve dvou variantách. Více výhrad se směřovalo k času, který je 

surfováním po této síti spotřebován, zbytek potvrzoval zmiňované obavy ze 

ztráty soukromí. V menší míře, konkrétně u třech jedinců ze základních škol se 

jako mínus ukázala možná závislost. Stejně jako u některých dalších záporů 



54

se nedá říci, že by to byl tolik ojedinělý jev, ale spíše o této možnosti ostatní 

ani nemusí přemýšlet. V jedné osmé třídě se objevily, na rozdíl od názorů 

ostatních respondentů, dva zcela specifické zápory a to sice, že díky 

Facebooku nechtějí kamarádi chodit ven a také nemožnost tento profil zrušit.

První z těchto výtek se objevila v dotazníku dívky, která jako jedna z mála 

uvedla u otázky na volnočasové aktivity také pročítání internetových blogů a 

četbu knih. Ve druhém případě by se dalo spekulovat o tom, že dotyčný jen 

neví, jak se takový profil ruší, už i protože někteří z dotazovaných svůj profil 

zrušit dokázali. Pozitivní vnímání je označeno znaménkem plus, negativní 

znaménkem mínus.

Gymnázium činnost pocit videa/fotky ostatní žádný

chlapci 0 9 64 27 0

dívky 25 15 50 10 0

Zš 8.třída

chlapci 0 10 60 20 10

dívky 25 40 15 20 0

Zš 9. třída

chlapci 20 0 60 0 20

dívky 18 18 64 0 0

                                                   Tabulka č. 3. (hodnoty udány v procentech)
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Gymnázium + - ztráta    

času

- ztráta 

soukr.

- omezení

kamarádů

- nejde 

zrušit

-

závislost

- bez 

důvodu

chlapci 20 60 15 0 0 5 0

dívky 15 68 17 0 0 0 0

Zš 8.třída

chlapci 60 10 10 0 10 10 0

dívky 90 5 0 5 0 0 0

Zš 9. třída

chlapci 50 0 25 0 0 0 25

dívky 88 0 12 0 0 0 0

                                                        Tabulka č. 4. (hodnoty udány v procentech)

Zmiňovanou ztrátu času bychom si mohli rozebrat v tabulce č. 5., kde se 

nám ukáže, jak velký úsek dne jednotliví účastníci tomuto serveru věnují. Pro 

doplnění je třeba uvést, že všichni uživatelé této sítě uvedli, že jsou na 

Facebooku každý den. V podstatě se zřejmě jedná již o rituál, který je 

prováděn při soukromém vstupu na internet. Po nalogování se na tuto síť, tito 

uživatelé zkontrolují, co je nového, kdo přidal nějaká videa, fotky, či statusy. 

To vše se pohodlně objevuje na společné zdi v patřičném časovém sledu. Až 

na extrémní výchylky jedinců, kteří zde tráví více jak 4 hodiny by se daly 

vymezit tři kategorie. Jde o skupinu těch, co jsou ve společnosti Facebooku do 

jedné hodiny, dvě až tři hodiny, či tři až čtyři hodiny.

Za pozornost stojí samotné výchylky doby pobytu na této síti. O první 

z nich by se dalo silně polemizovat. Jednalo se o chlapce, který napsal, že je 

na Facebooku 24 hodin denně a do závorky dopsal, že prostřednictvím svého 

mobilního telefonu. Při takovém připojení se ovšem nejedná o účast na 

zkoumané sociální síti v pravém slova smyslu tohoto výzkumu. Dotyčný 

jedinec se Facebooku v podstatě nevěnuje, jen občas zkontroluje na svém 

telefonu, co je nového, popřípadě průběh vlastní konverzace. To samozřejmě 
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nevylučuje, že se i přes to nepřipojí k Facebooku přes počítač a nevěnuje se 

pouze samotnému facebookovému brouzdání. Nicméně v zájmu objektivity a 

relevantnosti zpracování tabulky byl zařazen právě do skupiny těch, co jsou 

připojeni více jak 4 hodiny.

Dalším zajímavým objektem byla čtrnáctiletá dívka z osmé třídy, která 

v dotazníku vyplnila, že je k tomuto serveru aktivně připojena 7 hodin denně a 

to každý den v týdnu. Není se ani čemu divit, že k nejčastější komunikaci mezi 

přáteli používala telefon a chat. Obecně na internetu vyhledávala nejvíce 

spojení s kamarády a videa. Přímo na Facebooku místo jména používala 

přezdívku a k nejčastějším statusům patřil popis vlastních pocitů. Počet jejích 

přátel na tomto místě byl 580 a přibližně 500 z nich znala. To vše, i přestože 

měla s Facebookem spojený negativní zážitek, který bohužel nespecifikovala. 

Vedle samotného Facebooku uvedla ještě jednu sociální síť, na níž aktivně 

pobývá a to sice Lidé.cz. Z uvedených informací by se zdálo, že se jedná o 

opravdu internetové dítě, které žije v drtivé většině virtuálním životem na 

sociálních sítích. To by navíc mohla podpořit i spekulace o tom, že užívání 

přezdívky místo klasického jména z tohoto jedince skutečně tvoří někoho, kdo 

žije životy dva. První v realitě pod svým pravým jménem a druhý ve virtualitě 

vedený pod přezdívkou. Odečteme-li 8 hodin spánku, i s cestou do školy 6 

hodin vyučování, při sedmi hodinách na Facebooku denně této studentce

zbývají 3 hodiny na učení, sledování televize, či jinou zájmovou činnost. 

Přesto všechno uvedla u nejčastěji tráveného volného času pobyt venku 

s přáteli. Zde docházíme buď k jasné mystifikaci, možnosti užívání Facebook 

při pobytu venku, nebo neuvědomění si skutečného časového rozptylu během 

dne a tím pádem jen pocitu, že nejvíce času tráví skutečně venku s přáteli. 

Tato dívka byla ale označena i samotnou učitelkou, jako člověk, co 

s Facebookem vstává, i chodí spát, tím se přibližujeme spíše k druhé, nebo 

třetí variantě. O blízkém kontaktu s tímto serverem vypovídá i negativní 

zkušenost, přes kterou stále k tomuto fenoménu lne. Máme zde tedy člověka, 
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který by v budoucnu mohl mít například problémy s projevováním svých emocí 

ve skutečném životě.

Gymnázium - 1 h. 2 – 3 h. 3 – 4 h. 4 h. -

chlapci 50 25 25 0

dívky 30 70 0 0

Zš 8.třídy

chlapci 54,6 27,2 18,2 0

dívky 16 34 34 16

Zš 9. třídy

chlapci 25 25 25 25

dívky 40 40 20 0

                      Tabulka č. 5. (hodnoty udány v procentech)

Poslední dva prvky, které stojí za zmínku je častost užívání zkratek a 

počet přátel na tomto serveru. Již z předvýzkumu vyplývá obava starší 

generace o neschopnost plynulého vyjadřování u námi zaměřené skupiny. I 

proto bychom tomuto tématu mohli věnovat samostatnou kapitolu a tím se zde 

zaměřit na Facebookovém přátelství.

Dalo by se zde shodnout na tom, že okolí se naší osobě vyznačuje 

jistou hierarchií, kterou pojmenováváme různě. Většinou se však jedná o 

partnera, rodinu, naše kolegy, nebo spolužáky, známé a přátele. 

V předvýzkumu dokonce padlo specifické dělení na okruh osob označenou 

slovem přítel, kterým ovšem nebyl myšlen partner v nejužším slova smyslu a 

kamarád. Pro naše účely ale postačí zaměřit se na tři základní skupiny. 

Konkrétně půjde o přátele, známá a spolužáky. Všechny tyto kategorie se na 

Facebooku pohybují ve skupině přátelé. Z hlediska tvůrců této sociální sítě se 

dá říct, že ve skutečnosti jde pouze o označení formální, tedy v podstatě o 

jakkoliv blízké uživatele, kteří jsou v této rubrice označeni. Jestli si teenageři, 
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které jsme podrobili našemu výzkumu, jsou vědomi podrobnějšího dělení 

okruhu, jež je na Facebooku označen slovem přítel, bychom se dozvěděli opět 

z kvalitativnějšího výzkumu. Můžeme jen konstatovat, že tyto nuance si člověk 

uvědomuje spíše během zralejšího věku. Facebook navíc napomáhá k tomu,

aby se uživatel nad něčím takovým hlouběji nezamýšlel. Zřejmě bychom 

ovšem vyjádřili pochybnost o tom, zda člověk dokáže mít opravdu 300 přátel. 

Označení přítele sebou nese spousty specifik a jistě by nebyly u každého 

člověka, který přítele popisuje, jednotné. Shodli bychom se ale na tom, že se 

za přítele nedá považovat někdo, koho jsme si jen přidali na Facebook ke 

zmíněnému označení. Podle počtu osob přidaných do této skupiny u našich 

respondentů by se dalo snad alespoň uvažovat o povědomí znaků 

znamenajících skutečné přátelství. Pokud bychom k takové premise přistoupili, 

vyšlo by nám, že uvědomělejší skupinou jsou v tomto směru obecně chlapci. U 

dívek se totiž ukazuje, že jejich počet přátel na Facebooku často přesahuje 

počet 200 – 300 přátel. Podrobnosti nám, opět v procentuelním vyjádření, 

dokládá tabulka číslo 6.

Gymnázium 0 - 100 100 - 300 300 - více

chlapci 60 40 0

dívky 0 76 24

Zš 8.třídy

chlapci 30 60 10

dívky 0 75 25

Zš 9. třídy

chlapci 0 100 0

dívky 17 83 0

     Tabulka č. 6. (hodnoty udány v procentech)
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Další zkoumanou genderovou otázkou u facebookového přátelství byl počet 

kamarádů, které ve skutečnosti respondent zná. Zde mě velice překvapil výsledek, 

ze kterého vyplývá, že k plné známosti se všemi uživateli, zařazenými v kategorii 

přítel, se přihlásilo přes 80 procent studentů. Zbytek v drtivé většině znal osobně více 

jak tři čtvrtiny těchto přátel. Jedinou výjimkou z tohoto výsledku byl žák jedné deváté 

třídy základní školy, který uvedl, že z celkového počtu 188 facebookových přátel 

zná osobně 79. Tento jedinec však vcelku v ničem jiném nevybočoval až na 

odpověď týkající se módy, které dává přednost. Jako jeden z mála mužských 

uživatelů uvedl, že dává přednost značkové módě, která jinak nehrála u 

ostatních uživatelů zásadní roli.

5. 2. 1 Bloudění ve zkratkách

Přes zmiňované aktivity, kterými naši respondenti tráví čas na této 

sociální síti, jako je prohlížení ostatních profilů, fotek a videí, bylo nejčastější 

činností uvedeno chatování s přáteli. Ať již se jednalo o bezprostřední 

momentální chat, nebo poslané zprávy, které se v dané kategorii ukládaly, šlo 

o písemnou konverzaci, na kterou se zaměříme v této podkapitole. 

V předvýzkumu jsme řešili problém, který díky užívání Facebooku, vidí 

starší generace u facebookové mládeže. Šlo o chybějící zdatnost vyjadřovat 

se plynule v běžné konverzaci reálného života. Příčinu viděli starší jedinci 

v používání zkratek při písemných konverzacích na tomto serveru. Zda-li se 

používání zkratek odrazí i v budoucím životě zatím nemůžeme posoudit. 

Pravdou zůstává, že zkratky jsou velice oblíbenou veličinou zkoumaných 

teenagerů. Zde bychom mohli stanovit jednu z hypotéz o používání zkratek i 

v dospělejším věku. Například v rámci firemní politiky bývají v pracovním 

procesu vytyčeny specifické zkratky kombinované s anglikanismy, které patří 

již ke kultuře pracovní komunikace. Zmínit můžeme slova vytvořená ze 
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zkratek, jako například SMART43 nebo BATNA44. Pravděpodobně můžeme 

předpokládat, že časem se ve firemních komunikacích objeví další, nové 

zkratky, jejichž znalost bude patřit k běžným předpokladům uchazečů o nová 

místa v takto komunikujících firmách. 

Na internetu, nebo v telefonní SMS komunikaci se nejčastěji objevují 

zkratky vyjadřující souhlas, či nesouhlas (jj, nn), dále oblíbené zkratky 

pocházející z angličtiny, jako „btw45“,  „LOL46“, „wtf47“, „omg48“ a jiné. Jednotlivé 

vypsané zkratky natolik zpopularizovali, že je někteří jedinci užívají dokonce i 

v mluvené formě. Objevují se nejen jako běžný slang současné mládeže, ale 

dokonce i napříč uměleckým spektrem (užívání ve filmech). Nemůžeme tedy 

hovořit při užívání těchto zkratek o výsadě Facebooku. V dotazníku nás 

zajímalo nejen, jestli respondenti užívají zkratky, ale i zda vědí, co ve 

skutečnosti znamenají. Ve výsledku můžeme zpozorovat tři kategorie. 

Kategorii těch, co tyto zkratky neznají, těch, kteří znají jejich smysl a pak 

skupinu, která zná i doslovný překlad, tedy má o této zkratce kompletní 

informaci. Napříč těmito oddíly pak můžeme provést další dvě rozdělení na 

jedince, kterým přijdou zkratky v pořádku a případy, které se od užívání

dotyčných zkratek distancují. Podrobnější rozbor nám ukazují tabulky číslo 7. 

a 8. V první z tabulek se nám ukazuje znalost zkratek, ve druhé záporný, nebo 

kladný vztah k nim. V tabulce číslo 8. jsou přitom uvedena jen procenta 

zastupující uživatele znalé zkratek. Ještě bychom mohli doplnit, že pozitivní 

hodnocení těchto zkrácených výrazů bylo komentováno převážně názorem, že 

to je pohodlné, nebo že je jejich užívání lepší, než užívat celé věty. V případě 

negativních názorů se opakovala jen jedna ta samá výtka, a to, že „jsou 

                                               
43

SMART (Specifický, Specifický, Měřitelný, Atraktivní, Realizovatelný, Termínovaný) -  zkratka 
vystihující požadavky při zadávání úkolů ve firmách.
44 BATNA (Best alternative to a negotiated agreement) – zkratka znamenající zvážení alternativ 
v případě nedohody při vyjednávání s přizpůsobením vyjednávací strategie.
45

Btw (by the way) – značí mimochodem. Užívá se, když má komunikátor potřebu vyjádřit něco, co 
není momentálním tématem.
46

LOL (lot of laugh) – značí smích . Doslovný překlad spoustu smíchu. 
47 Wtf (What the fuck) – značí překvapení. Doslovný překlad (v mírnější verzi) „co to sakra“. Píše se 
s otazníkem.
48

Omg (oh my god) – značí údiv. Doslovný překlad „o, můj bože“.
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trapné“. Jak bychom mohli předpokládat ti, co se vyjádřili k těmto zkratkám,

negativně je sami nepoužívají.

Gymnázium nezná zná 

některé

zná 

většinu

chlapci 10 50 40

dívky 12 64 24

Zš 8.třídy

chlapci 10 10 80

dívky 12,5 75 12,5

Zš 9. třídy

chlapci 10 40 50

dívky 32 52 16

                 Tabulka č. 7. (hodnoty udány v procentech)
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Gymnázium pozitivní -

užívá

Negativní

-neužívá

bez 

hodnocení

chlapci 80 10 10

dívky 52 12 46

Zš 8.třídy

chlapci 20 0 80

dívky 40 0 60

Zš 9. třídy

chlapci 0 0 100

dívky 0 32 68

Tabulka č. 8. (hodnoty udány v procentech)

5. 2. 2 Vliv značek a médií

Obecnému vlivu médií jsme se v této práci věnovali několikrát. Ať již se 

jednalo o tisk, televizi, či rozhlas, uváděli jsme prostředky, jimiž si tato média vyžadují 

pozornost od svých potenciálních konzumentů. Často to byly známé ikony, nebo 

značky, které měli přitahovat k dotyčnému médiu. Pro představu funkčnosti této 

strategie byly do dotazníku zakomponovány otázky, které nám měli tuto skutečnost 

objasnit. Nedá se ovšem obecně říci, že by námi zaměřená mládež podléhala 

mediálním hvězdám a slavným značkám. V dotaznících se k otázce „koho považuješ 

za mediální hvězdu“ vyjádřilo jen malé procento respondentů a z domácích hvězd 

byli označeny tři. Ze zahraničních ikon pak byla označena jedna.

Napříč všemi třídami vyplnilo kolonku mediální hvězdy 8 respondentů. Nutno 

dodat, že všichni byli ze základní školy. Konkrétně se objevili dva, co považovali za 

současnou mediální hvězdu zpěvačku Ivetu Bartošovou, z čehož můžeme 

vydedukovat i specifický náhled na takovou hvězdu. Skutečně v tomto případě 

nehraje roli, jak dotyčná hvězda září na jevištích, ale spíše jde o to, jak často se o ní 

píše. Další uvedenou osobností byla předpokládaná současná ikona dnešní mládeže 
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a musím přiznat, že její zmínění jsem čekal častěji. Jednalo se o rapera Rytmuse, 

který byl zmíněn třikrát, z toho ve dvou případech s dalšími jmény. Dále se po 

jednom objevili zpěvačka Dara Rolinc, moderátor Leoš Mareš, raper Messi a 

zahraniční umělec Pitbull. Nakonec byl jako mediální hvězda zmíněn samotný 

Facebook. Zajímavé bylo, že se jednalo většinou o chlapce, co se k této otázce 

vyjadřovali. U dívek se většinou objevovala odpověď nevím, nebo pouhé proškrtnutí. 

K vlivům mediálního světa se vázala i otázka týkající se reklam. Zde přišlo 

docela zásadní překvapení v podobě téměř naprosté jednotnosti těch, co se k této 

otázce vyjádřili. Těchto znalců reklam bylo přes 60 procent a až na jednoho 

respondenta všichni uvedli vcelku humornou reklamu telefonního operátora T-mobile

na nové tablety. Zmiňovaný jedinec uvedl reklamu na nápoj Coca-cola. Zatímco u 

reklamy na zmiňovaný nápoj jde spíše o přehršel krásných barev a obrazů navozující 

příjemné pocity, v nejčastěji zmiňované reklamě na tablety jde v první řadě o humor, 

kterému respondenti evidentně dávají přednost. Otázkou je, zdali se u těchto jedinců 

původní myšlenka propagace inkriminovaného výrobku neminula účinkem. 

Samozřejmě, že propagace značky T-mobile jako takové se zde nejspíše povedla. 

Poslední zastávkou v segmentu mediálních ikon a značek je u dotazníkové 

otázky týkající se oblečení, které je preferováno. K podrobnějšímu náhledu poslouží 

tabulka číslo 9. Zde jasně vidíme, že zatímco ženská část respondentů dává 

přednost oblečení, které se líbí, nebo ve kterém vypadají dobře, chlapci s převahou 

uváděli důležitost značky. Dívky pravděpodobně mají větší přehled o aktuální módě a 

podle toho svůj šatník také přizpůsobují o něco více, než chlapci. Obecným jevem je 

pak to, že respondenti neholdují okoukávání vlastní módy u svých vrstevníků ve 

třídě, snad by mohlo být i jistou formou znemožnění se v rámci kolektivu. Pouze pár 

jedinců uvedlo, že mu na vlastním oblečení nezáleží. Opět je zde zarážející 

většinová část takto smýšlejících dívek. Převaha oblíbenosti oděvních značek u 

chlapců by mohla například vypovídat o tom, že nemají takové estetické cítění na 

oblékání jako dívky a tak tento fakt kompenzují značkovou módou, která napomáhá 

tvorbě vlastní prestiže. 
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Gymnázium značka trend vzhled 

oblečení

vlastní 

vzhled

nezáleží Co nosí 

ostatní

chlapci 34 0 44 22 0 0

dívky 10 10 40 35 5 0

Zš 8.třídy

chlapci 40 0 15 40 5 0

dívky 12,5 12,5 35 40 0 0

Zš 9. třídy

chlapci 30 0 40 30 0 0

dívky 10 10 40 35 5 0

                                                          Tabulka č. 9. (hodnoty udány v procentech)

5. 2. 3 Za hranicemi Facebooku

Z uplynulých řádků nám vyplývá, že Facebooku jsou o něco více 

nakloněny dívky, než chlapci. Odráží se to jak v době strávené na této síti 

(tabulka č. 5.), tak i v tom, že i když drtivá většina žáků byla aktivními 

účastníky Facebooku, našli se i (většinou chlapecké) výjimky, které se od 

něho distancovali. Pro skutečně vzácné procento studentů, tento fakt nemá 

cenu vymezovat v tabulce. Spíše bychom se na jednotlivé osoby mohli zaměřit 

konkrétně. Dohromady šlo o tři chlapce a jednu dívku z jedné a té samé -

deváté třídy a jednoho chlapce z gymnázia. Gymnazistovi byl Facebook 

vysloveně zakázán rodiči. Protože šlo o žáka Arcibiskupského gymnázia, 

mohli bychom se domnívat, že tento respondent pocházel z křesťanské rodiny, 

ve které jsou dány pevné zásady odmítající mainstreamový boom 

internetových sítí a serverů. To by potvrzovala i doba, kterou tento jedinec 
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tráví na internetu. Jednalo se o 20 až 30 minut denně s tím, že kromě 

vyhledávačů Google a Seznam, trávil chvíle na internetu s hrami. Hry ho 

ostatně na internetu nejvíce zajímali. Hned vedle toho přátelé, které znal 

osobně prý zhruba z poloviny. Můžeme se domnívat, že „neosobní“ přátelství 

zde bylo navázáno právě prostřednictvím her, ve kterých se vytvářejí on line 

skupiny hrající v rámci různých strategií buď spolu, či proti sobě. Přitom všem 

u otázky na volnočasové aktivity uvedl nejčastěji pobyt na počítači. 

Z uplynulých řádků nám jasně vychází, že se jedná o pobyt na počítači mimo 

síť. Přestože úmysl rodičů tohoto jedince, stranit se Facebooku, společně 

s omezenou dobou na internetu je zřejmě míněn jako dobrý vychovatelský 

záměr nerozptylování se od školních starostí, mohl by se zde v pozdějším 

věku objevit prvek sociální oddělenosti od svých vrstevníků.

Jak bylo zmíněno, další případy Facebookové neúčasti se objevily

v jedné třídě základní školy. Společné rysy vykazovaly, v náhledu na tuto 

sociální síť, tři z nich. Všem bylo 15 let a jako největší záporný rys tohoto 

serveru uvedli ztrátu času, jeden z nich navíc uvedl syndrom možné závislosti 

a také ztrátu soukromí. Všichni se přitom pohybují na internetu denně. 

Konkrétní dobu uvedli jen dva a dá se konstatovat, že se jedná o dobu vcelku 

nadstandardní, tedy konkrétně 5 až 6 hodin. Nejčastějším vyhledávaným 

zájmem na síti byly hry a zprávy. Opět se zde objevují přátelé, které jsou 

poznávaní přes hry a on-linové herní portály. K nejčastějšímu způsobu 

komunikace mezi přáteli u nich patří telefon a chat. V jednom případě šlo o 

službu Skype49. Společně se čtvrtým jedincem, který odmítá Facebook, 

neznají konkrétní významy dopisových zkratek, na které se zaměříme později. 

Na tomto místě bychom mohli jen zdůraznit, že dva z této čtveřice neznají a 

nepoužívají dotyčné zkratky vůbec a dva tuší jejich smysl, nicméně přesný 

překlad ji uniká.

Nejzvláštnější ne-účastník Facebooku byla sedmnáctiletá dívka, která 

byla mezi svými vrstevníky evidentně nejstarší. Vedle věku vyčnívala i 
                                               
49

Skype – program umožňující provozovat videohovory na internetu.
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nejčastější náplň jejího volného času. Vedle počítačových her, jako jediný 

respondent, uvedla spánek. Ve stylu oblékání se přihlásila k módě gothic50.

Jako další zvláštnost se jeví její náklonnost k Anime, což jsou japonské 

animované filmy. Na stránkách těchto filmů je i registrovaná a vedle youtubu

na nich tráví zhruba 3 – 4 hodiny denně během všedních dnů a 5 – 7 hodin 

denně, když je víkend, nebo prázdniny. K přátelům na internetu patří jen dva 

k těm, které zná osobně. Ostatní jsou prý její bývalí spolužáci, z čehož by se 

dalo odvodit, že dotyčná dívka buď opakovala ročník, nebo se v této třídě 

ocitla po přesídlení ze školy jiné. Se vším co jsme zde, ohledně tohoto děvčete 

popsali, se nám rýsuje klasický příklad dítěte vyčnívajícího ze školního 

kolektivu. Tento jev se na školách velice často objevuje s podobnými prvky, 

jako v tomto případě. Může se jednat o odlišný věk, vykořeněnost z původního 

školního kolektivu, odloučenost od kamarádů z dětství, i specifické zájmy, jako 

tomu bylo i v tomto případě při zvláštní náklonnosti k japonským kresleným 

filmům. Takový student poté může zvládat dobře úlohu žáka, ale pokulhává již 

v roli spolužáka, což může ovlivnit jeho „budoucí sociální chování a různé, 

především neformální mezilidské vztahy“ (Vágnerová 2001: 255). Možnou roli 

Facebooku bych v tomto případě viděl vcelku pozitivně. Mohl by alespoň 

částečně kompenzovat předpokládanou sociální nezačleněnost, a tím by i 

pomohl překonat čím dál zvětšující se propast mezi tímto jedincem a 

vrstevníky. V zájmu objektivity však musíme dodat, že jsme u této dívky pouze 

vyvozovali možné aspekty jejího současného života, bez jistějších tezí, které 

by mohl přinést kvalitativnější průzkum.

                                               
50

Gothic – subkultura. Podobně, jako Emo, jde o životní styl vyžívající se v přecitlivělosti, touze po 
romantice, vyžívání se v temných emocích a oblíbenosti černé barvy. 
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6. Diskuze

Při porovnání výsledků s našimi hypotézami se nám dostalo některých 

zásadních překvapení, přesto se část původních hypotéz vyplnila. Jak jsme 

předpokládali, na Facebooku se pohybuje skutečně drtivá většina 

respondentů. Výjimky, které jsou mimo dosah této sítě, jí mají buď zakázanou, 

nebo s ní mají špatné zkušenosti. Ohledně obecných záporů této sítě byla 

nejčastěji zmíněna ztráta času. Nejde zde ale jen o ztrátu času vlastního, 

nýbrž i o ztrátu času kamarádů, kteří poté nemají kdy chodit ven s těmi, co by 

o to stáli. Zde vidíme jednu ze základních point výsledků tohoto výzkumu. 

Obhájce sociálních sítí moralista a pesimista by mohl namítnout, že je lepší, 

když se mládež shlukuje ve virtuálním prostoru, než kdyby se nám scházela 

v parcích a z nudy vymýšlela nekalou činnost. Střízlivý pohled nám ovšem 

velí, že takový pohled není zrovna na místě a že mládež rozhodně není tak 

zkažená, jak by mohl někdo tvrdit. I proto je zřejmě škoda, že zatímco se 

zástupci dřívějších generací venku scházeli a reálně se připravovali na 

socializaci i ve starším věku, dnes je to zjevně trochu jinak. Koresponduje to i 

s tím že vůbec celé životy obyvatel této planety se obecně přesouvají do 

virtuálních prostorů. V úvodu jsme se zmiňovali o diachronním pohledu, přes 

který se pokusíme udělat jistou konstrukci vývoje dalšího společenského 

života. Právě zde bychom se mohli o něco takového pokusit. Pakliže bude 

pokračovat naznačený trend, čeká lidstvo budoucnost plná možných 

virtuálních mystifikací a dezinformování. Dále neosobní styk omezený na 

konverzaci, ve které bude úplně chybět emoční zabarvení, což může vést 

k většímu uzavírání se do vlastních niter. To by mohlo pramenit i v častějších 

projevech stresů a depresí. Z tohoto scénáře pravděpodobně vyplývá

i v budoucnu větší potřeba psychologů a také společenských večírků, kde by 

ovšem člověk nedal vyniknout své jedinečnosti - už i pro nedostatečně 

rozvinutou schopnost vlastního vyjadřování mimo síť. Tento chmurný nádech 

budoucnosti lidstva je ovšem čistá spekulace. Neměli bychom podceňovat role 
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rodičů a hlavně vychovatelů nejen v pedagogických zařízeních, na kterých 

bude čím dál více záležet.

Při návratu k našemu výzkumu však docházíme k tomu, že za možné

nastíněné problémy spojené s pobytem na námi probírané sociální síti ani 

samotnou síť vinit nemůžeme. Ostatně vlastní výzkum nebyl primárně 

zaměřen na posuzování tohoto serveru, ale na jeho vliv v námi vytyčené 

skupině teenagerů. Stejně bychom měli vidět i výtky ohledně závislosti v jeho 

užívání u inkriminovaných jedinců. Zde můžeme zaznamenat jistou dávku 

vlastního nadhledu u sledovaných teenagerů, když se dokáží k takové 

závislosti sami přihlásit. 

Naopak trocha nadhledu chybí při výčtu přátel zařazených do příslušné 

rubriky na této sociální síti. Jak jsme předpokládali, respondenti vytyčeného 

věku zřejmě ještě nemají přesně stanovenou hierarchii blízkého okolí. 

Nerozlišují tolik mezi skutečným a povrchním přátelstvím, jež je v dospělosti 

nahlíženo jako známost. Právě o tom svědčí značné množství osob,

zařazených u našich uživatelů v rubrice přátelé. Pozitivně můžeme zhodnotit 

to, že většinu těchto osob naši respondenti skutečně znají. Na druhou stranu 

by se dalo zapochybovat o tom, jestli je taková znalost 300 jedinců u 

teenagera možná. Pro podrobnější rozbor vztahů k facebookovým přátelům 

jsme v dotazníku měli uvést dotaz týkající se výčtu skutečného nazíraní přátel 

v této skupině. Snad bychom pak mohli detailněji vydedukovat přesnější 

povědomí o žebříčku vztahovosti ke spřáteleným osobám na tomto serveru. 

Nakonec ale můžeme předpokládat, že postupným zařazováním se do 

společnosti a posléze i do pracovního režimu se bude tato vztahová hierarchie

u naší zkoumané skupiny rýsovat čím dál zřetelněji. U tohoto bodu ještě 

doplníme potvrzení docela logické úvahy, že větší počet facebookových přátel 

se nalezne na profilech dívek, což souvisí právě i s jejich obecně delším 

pobytem a větší sdílností na této síti.

Když jsme se zmiňovali o nevině Facebooku v našem bádání, musíme 

konstatovat, že trochu jiné to již je u potenciální ztráty soukromí a zneužití 
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citlivých dat při samotném užívání Facebooku. Z vybraných odpovědí můžeme 

ovšem vyvodit, že nejde tolik o zneužití vlastních informací uživatelů, jako 

spíše o zveřejňování fotografií, nebo videí druhou stranou, které nejsou 

zainteresovanou osobou pro takové zveřejnění shledány zrovna ideálními.

Stejně tak se zde objevuje i nebezpečí pomluvy, která by mohla být, o 

některém uživateli do tohoto virtuálního světa, vypuštěna.

Jedním z překvapení a zároveň i vyvrácením původní hypotézy bylo 

uvádění jména místo očekávaných přezdívek. V porovnání s profily teenagerů, 

se kterými se setkávám v rámci vlastní mediální praxe, je skutečně velkým 

nepoměrem jejich setrvávání u vlastních jmen. 

V předvýzkumu bylo zmíněno nebezpečí, které hrozí současným 

teenagerům zapojených do facebookových konverzací. Šlo konkrétně o 

používání zkratkovitých slov a slovních spojení, které by mohlo vyústit 

v neschopnost dobrého vyjadřování v reálném životě. Tato obava by se dala 

vyvrátit částečným odporem proti užívání zkratek u našich respondentů. Na 

druhou stranu jsme zmínili, že používání různých zkratek a novotvarů se 

v našich životech objevuje čím dál častěji a současná generace, která užívá 

specifický slang, potvrzuje, že tento trend bude zřejmě pokračovat.

Specifickým bodem našeho průzkumu, který se již netýkal tolik 

samotného Facebook, byl vliv značek na odívání u zkoumané mládeže. Tím 

jsme chtěli ukázat i sílu ovlivnitelnosti světovými trendy u těchto jedinců.

S částečným překvapením se ukázalo, že ke značkovému oblečení lnou 

převážně chlapci. Jak jsme zmínili, dá se předpokládat, že tento fakt je 

postaven částečně na kompenzaci horšího oblékacího vkusu u chlapců, než u 

dívek. Komplexně však módní trendy nehrají v naší skupině zásadní roli, což 

můžeme vyhodnotit velmi pozitivně. Tento fakt přisvědčuje tomu, že i do 

budoucna se u námi zkoumané populace bude objevovat tendence 

samostatně vyvíjejících se individuí s vlastním názorem. Potvrzení tohoto

předpokladu můžeme nalézt i ve velmi malé náklonnosti k bulváru, kterou jsme 

v dotazníku artikulovali otázkou na současnou mediální hvězdu. Z 
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většinové absence odpovědí na tento dotaz se dá předpokládat, že naši 

zkoumaní jedinci budou skutečně více lpět na své vlastní realitě, než na 

obdivování obecných idolů.
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Závěr 

V naší práci jsme se pokusili udělat jistý průřez mediálním a s tím i 

souvisejícím komunikačním světem. Ohlédli jsme se do historie mediálního 

vývoje a nastínili současné fungování této sféry. V uplynulých řádcích byla 

definována vzájemná propojenost člověka a rozebíraných fenoménů, stejně 

tak i návyky, které si z jejich konzumace odnášíme. Pozastavili jsme se nad

tím, jak zásadním se jeví patřičné emotivní zpracování mediálních obsahů pro 

funkčnost atraktivity jejich celků. S tím nám zároveň vyvstala otázka ztráty 

původního smyslu sdělovacích prostředků, neboť ty v současné době nejen 

sdělují, ale i čím dál více zkreslují, díky častému vytrhávání z kontextu, tyto 

komunikovaná sdělení pro potřeby lákavé formy. Obecné formy médií pak byly

poté rozebrány konkrétně a nejvíce pozornosti se přitom dostávalo médiím 

elektronickým. Nejzásadnější roli pak hrál internet, respektive sociální sítě, 

které se zde nalézají. Z těchto sítí jsme podrobili detailnějšímu rozboru 

Facebook, jako současnému trendu oslovujícímu naší cílovou skupinu 

mládeže. Zmiňovaná sociální síť nám navíc posloužila, jako křižovatka, kde se 

nejlépe vyjímá střet komunikace s mediálním světem.  

Velkou část postřehů z teoretické části této práce jsme pak v praktické 

části podrobili srovnání s realitou dnešní mládeže ve výzkumu a v kontextu 

s tím i s náhledem starší generace, která měla k Facebooku převážně 

výhrady. Samotný výzkum, zaměřený právě na mládež ve věku 13 – 15 let, byl 

prováděn kvantitativní dotazníkovou metodou. Přitom jsme zjistili, že u 

specifických jedinců by bylo k dokonalejšímu provedení potřeba podrobnějšího 

pozorování, abychom se dobrali k co nejpřesnějším tezím. Na druhou stranu 

cílem této práce nebylo představit výjimečnosti zkoumaného spektra, ale jeho 

komplexního vyznění v rámci našeho tématu. V tomto ohledu se nám podařilo 

potvrdit i vyvrátit některé naše hypotézy. V prezentovaném výzkumu jsme 

například objevili, že mediální bulvarizaci (ve smyslu kultu celebrit) v současné 

podobě podstatná část, námi zkoumané skupiny, příliš nepodléhá.
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Překvapením bylo odmítání populárních facebookových zkratek u části 

respondentů spojené s tendencemi k vlastním názorům. Chlapecká část 

našich respondentů projevila vyšší stupeň obezřetnosti, než dívčí, což se 

projevilo jako jeden z nejpodstatnějších genderových rozdílů uživatelů 

Facebooku. K těmto rozdílům patří i u dívek větší počet přidaných přátel a také 

delší čas strávený na této síti. Obecně se ovšem dá konstatovat, že životy 

současné mládeže se přesouvají do virtuálního pojetí na internetu, s čímž by 

se rozhodně mělo počítat v dalších podobných průzkumech. 

Z našeho hlediska je při aktuálním stavu částečně nedoceněná autorita 

učitele, která by se mohla v budoucnosti o něco více projevovat jako 

vychovatel korigující spojení mládeže s tímto fenoménem. Tyto učitelské 

autority by měly brát v potaz současnou situaci a nezapomenout, že pouhými 

zákazy a negacemi, ohledně užívání vybrané sociální sítě, takové výchově 

prospívat nebudou.

Kladem Facebooku zůstává jistá sociální funkčnost, která umožňuje 

našim zkoumaným jedincům dobré propojení s celým virtuálním světem a 

zároveň se projevuje, jako jistá všudypřítomnost uživatele. Rychlost kontaktu 

s přáteli je zde značná, ale to si žádá svojí daň v podobě neosobní účasti ve 

virtuálně konstituovaných vztazích. Ať již se sociální sítě budou snažit 

sebevíce, reality běžného života zřejmě nikdy nedosáhnou. Otázkou pak 

zůstane, jak se budou jedinci téměř odchovaní tímto fenoménem chovat 

v reálném prostředí při stycích s ostatními. Zde bychom pak mohli předvídat 

absenci projevů zdravého sebevědomého jednání, které se často dostavuje 

právě až díky dostatečné praxi. 
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Seznam příloh

1. Dotazník



     Příloha č. 1

Dotazník

1. Jaká média preferuješ ? (internet, televize, rádio,….)

2.  Jak nejčastěji komunikuješ, mimo školu s přáteli ? (osobně, telefonicky –
rozhovorem, písemně – sms, chat, mail, ….)

3. Jaké internetové adresy vyhledáváš/navštěvuješ nejčastěji ?

4. Co tě na internetu nejvíce zajímá ?

5.   Jsi uživatelem Facebooku ?(pokud ano pokračuj prosím v otázkách až do 
otázky 13 Pokud ne, přejdi na otázku 15)

Pro uživatele Facebooku (dále jen FB):

6. Jak jsi se dozvěděl o FB?

7. Užíváš na FB jako nick své jméno, nebo přezdívku ?

8. Jak dlouho a jak často se zdržuješ na FB ?

9. Jaké statusy na FB nejčastěji vypisuješ, jedná se o:
a. momentální činnost
b. momentální pocity
c. vyvěšování videí, odkazů a 

fotek
d. něco jiného (v tomto případě, 

co)

10.Jaké aktivity na FB nejvíce provozuješ? (chat, zprávy, prohlížení profilů, hry..) 



11.Používáš v písemné komunikaci nějaké emotikony (smajlíky, mračky, ..)? Jaké 
nejčastěji?

12.Kolik přátel máš zhruba na FB + kolik z nich znáš osobně? (stačí přibližná 
čísla)

13.Jsi členem nějaké skupiny na FB? (jaké)

14. Máš s FB spojený nějaký negativní zážitek?

_________________________________________________________________

15.Jak často se zdržuješ na internetu?

16. Jsi registrovaný na nějakém serveru? (pokud ano, uveď na jakém)

17.Jsi na internetu ve spojení s nějakými přáteli? (pokud ano, kolik z nich osobně 
znáš)

18.Co ti na internetu chybí?

19.Jaký máš názor na Facebook?

24.Koho považuješ za současnou mediální ,,hvězdu“ a proč?

25.Jaká reklama se ti v médiích nejvíce líbí?

26.Jakému stylu oblečení dáváš přednost ? (značkové, momentálně „in“ – trendy, 
co se ti líbí, v čem vypadáš dobře, co vidíš u ostatních)

27.Kde trávíš nejčastěji svůj volný čas ? (venku s přáteli, sport, na PC včetně 
videohry, u televize, …)

28.Používáš v písemné komunikaci nějaké zkratky  (wtf, omg, utfg, LOL, ..) + 
mohl by jsi k nim napsat, co znamenají?



Summary

Komunikační a mediální vliv na současnou mládež se zaměřením na Facebook

Media and Communication Influence the Current Youth Focusing the Facebook 

Karel Zídka

In this work we have outlined the development of media and communication 

throughout human history. We have concentrated in greater detail on the current form 

of media and in connection with them also on the way in which things function in this 

sphere. When mapping the given space we have made an attempt to depict the 

importance of current media and communication icons with the help of special 

experts. In the practical part we have taken special account of the degree in which 

these phenomena influence current youth at the chosen schools. We have directed 

our attention to both the eighth and ninth forms of elementary schools and to the 

grammar school students. The opinions of these 87 respondents were processed in 

the questionnaire which we have used in the following analysis. Concrete nuances 

between the questioned people have been focused on gender differences between 

the boys and girls. We were interested to see which media our target group prefers. 

During the research work we have further found out in what ways this youth percepts 

the Facebook phenomenon and whether their activity within this space influences 

their communication, and also how important role in their lives Facebook plays.
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