
 

Příloha 1 – Slovníček vybraných pojmů 

 
 

aplikace na sociální síti počítačový program pracující mimo sociální síť, ale 

uživatelům se zobrazuje v rámci této sítě, takže ho vnímají jako její součást; aplikace jsou 

např. hry, kvizy, ankety, posílání objektů apod.     

hypertext, link, odkaz obvykle modrý podtržený text nebo obrázek, který slouží 

jako vchod na další WWW stránku nebo na jinou část dokumentu 

chat, chatování psaná komunikace dvou nebo více lidí prostřednictvím 

komunikační sítě v reálném čase 

ICQ program určený ke komunikaci dvou lidí, každý uživatel 

dostane své jedinečné ICQ číslo, patří do skupiny programů sloužících k instant messagingu 

instant messaging je internetová služba umožňující svým uživatelům sledovat, 

kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy nebo různé 

multimediální soubory, probíhá v reálném čase 

komunikace běžná, reálná komunikace tváří v tvář 

komunikace virtuální komunikace v prostředí internetu 

přátelství (virtuální) přátelství na sociální síti (tj. osoba je zařazena do seznamu 

kontaktů uživatele sociální sítě) 

MP3 formát pro uchovávání zvukových souborů  

profil/účet osobní část sociální sítě jednotlivého uživatele, vzniká 

registrací na danou sociální síť 

síť sociální sociální komunitní web na internetu  

 
 
 

 

 

 



Příloha 2 – Hlavní stránka uživatele Facebooku s popisky 

Obrázek převzat z časopisu Facebook : kompletní průvodce největší sociální sítí. Speciál 2010 

připravený redakcemi časopisů Computer, Jak na počítač a Živě.cz, 2010, roč. a č. neuv., s. 7. 

Pro větší přehlednost obrázek mírně upraven.   

 

 

 

 

 



Příloha 3 – Anketa a došlé odpovědi 

 
ANKETA pro 12 – 18leté: 
 
Ahoj, 

jsem Šárka Votrubcová a chtěla bych Vás poprosit o zodpovězení třech otázek. Je to pro mou 

diplomovou práci, odpovědi nebudou spojeny s Vámi.  

Stačí stručně nebo se můžete i rozepsat :). Moc mi tím pomůžete!  

PS: Odpovědi mi prosím pošlete do čtvrtka večer zprávou na Facebook nebo na e-mail 

jupice@centrum.cz. 

1. Co ti přináší sociální sítě (např. Facebook, Lide.cz atd.)? Co pro tebe znamenají? 

2. V čem vidíš negativa sociálních sítí pro svůj život? 

3. Kolik je ti let? 

 
Došlé odpovědi: 

Byly záměrně ponechány bez oprav pravopisu a diakritiky. Zvýrazněny opakující se nebo 

zajímavé odpovědi. 

 
dívka, 18 let: 

“1. Facebook je pro mě něco jako náhrada časopisu, zkrátka drbárna:D Nejen, že si tu můžu 

přečíst spostu novinek, mnohdy i dost postradatelnych, ael ten hlavní důvod, proč facebook 

užívám, je,že tu můžu komunikovat s lidmi, kamarády, které vídám jen velmi zřídka. A 

další věc, k čemu je tato sociální síť víc než dobrá je, že se tu dají sdílet se spolužáky taháky 

a jiné potřebné věci. 

 

2. Ale o co mě facebook okrádá je čas. Vždy, když se připojím za účelem strávit tu max 5 

minut se tato doba protáhne minimálně na půl hodiny a já pak už nemám tolik času na učení a 

jiné věci.” 

 

chlapec, 16 let:  

“Facebook mi přináší komunikaci s lidmi. Hlavně používám chat.  

Negativ je taky spousta tk třeba je to žrout času. Plno reklam tam je :-)” 

 

 

 



 

chlapec, 15 let: 

“Facebook mi přináší, přehled o tom co se děje za různé události a kdo má narozeniny. 

Facebook pro mě znamená , akorát domluvu s ostatná přáteli. Negativa jsou určitě v tom 

zvlášť u naší generace, že u facebooku sedí zbytečně moc času.” 

 

dívka, 16 let: 

“1)Facebook mi přináší novinky o dění ve světě a o vztazích mých přátel.Neznamaná pro mě 

nic víc,než jako internetová obyčejná stránka,kterou se všichni zabývají aby zanedbaly svůj 

volný čas. 

 

2)Negativa Facebooku ? :D nikdo už se nestýká tak,že by se sešli a šli si ven popovídát,nic 

si neřekou z očí do očí..vše řeší prez facebook,a to je špatně :)” 

 

dívka, 16 let: 

“1. Facebook přináší novinky, každej se chce o něco podělit, takže se dozvídám různý 

informace :))... co pro mě znamená?... no ani nevim :DD... asi novej zdroj informací... 

2. V čem vidíš negativa Facebooku pro Tvůj život? 

Facebook zabírá hodně času... ale víc si můžeme ,,popovídat" s kamarády :))” 

 

dívka, věk neuveden: 

“1) Facebook pro mě znamená a přináší spojení s kámošema, dozvídání se drbů, dozvídání se 

různých věcí do školy, seznamování s novýma lidma.  

2) Negativa vidím v tom, že když ty puberťáci přijdou domů, tak okamžitě zapínaj noťas nebo 

compa a jdou na FB. Prostě už je to závislost. Jako neříkám, že jsem nějakej šprt...to vůbec, 

ale když jsou porád ty puberťáci zalezlý u FB, tak se třeba míň učej na důležitý testy a pak 

maj blbý známky, dozvědí se to rodiče a zatrhnou jim compa. A oni z toho maj potom absťák, 

že si ještě dneska nepsali s svym klukem. Negativa pro můj život jsou ty, že prostě FB je už 

taková ''tradice''. Je to divný, když ho nemam otevřenej...třeba si s nikym nepíšu, ale musim 

mít otevřenou záložku.” 

 

dívka, 18 let: 

“Fb mi přináší stálé informace o lidech o kterých bych jinak nic nevedela, jsem tet díky fb se 

vsema víc v kontaktu jak na netu tak i v realnem zivote. Driv jsem se vidala a psala jen asi 



s dvema kamaradkami a ted se obcas sejdu i s jinejma lidma kdyz si to napisem na fb.. a 

hlavne vim drby :) :) a negativa pro me fb asi zana nema .. miluju ho :) 

jse zvedava a vidim spoustu foteka informaci z zivota jinech 

jo negativem jsou pro me urcite na fb ty aplykace - kdyz jsem zacla loni hrat farmicku, tak 

jsem se od ni mesic nemohla odtrhnout, byla jsem na ni zavisla a furt jsem jen pěstovala v 

kazde volne chvili” 

 

dívka, 17 let: 

“1. Co Ti Facebook přináší? - hodně přátel, možnost dozvědět se o hodně akcích, o kterých 

bych ani nevěděla, můžu si psát nebo prohlížet fotky od lidí, se kterými nemám možnost se 

setkávat 

Co pro Tebe znamená? - znamená pro mě čas strávený u počítače, který bych mohla využít 

líp :) ale v podstatě mi stačí se přihlásit 1x týdně a omrknout novinky :) 

2. V čem vidíš negativa Facebooku pro Tvůj život? - strávim u počítače strašně moc času, 

který bych chtěla strávit jinak, ale vždycky to nějak rychle uteče :D lidi si nemaj potřebu tolik 

povídat, protože si píšou přes fb :/ občas trochu leze do soukromí a někdy se dostanou na 

povrch věci, které by radši neměly...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 - Dotazník 

Vážení studenti, 
moje jméno je Šárka Votrubcová a jsem studentkou Karlovy univerzity v Praze (obor Sociální 
pedagogika). Ráda bych vás tímto způsobem poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který 
se zabývá sociálními sítěmi na internetu. Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi budou 
použity pouze ke studijním účelům. Odpovědi prosím zakroužkujte.  
 
1. Vaše pohlaví: 

a) žena 
b) muž 

 
2. Máte profil na některé ze sociálních sítí? 

a) ano 
b) ne – prosím dále nevyplňujte a odevzdejte zpět 

 
3. Označte prosím vše, co využíváte: 

a) Facebook 
b) Twitter 
c) Netlog 
d) Libimseti 
e) Badoo 
f) Meebo 
g) MySpace 
h) Lide.cz 
i) jiné, prosím vypište: 
................................................................................................................................................. 

 
4. Jak často se připojujete na některou ze sociálních sítí? 

a) denně 
b) obden 
c) dvakrát nebo třikrát týdně 
d) jednou týdně 
e) méně než jednou za týden 
 

 
5. Co by se stalo, kdybyste nemohli dva dny jít na vaši oblíbenou sociální síť? (označte 

pouze jednu možnost) 
a) nic 
b) trochu by mi to vadilo 
c) byl/a bych nervózní 
d) to bych asi nevydržel/a 
e) jiné, prosím vypište: 

................................................................................................................................................  
 
6. Kolik přátel máte na svém profilu? Vyberte pouze jeden. .................................................. 
 
7. Zakroužkujte jednu možnost, která odpovídá pravdě: 
a) na sociální síti jsem většinou já ten/ta, který/a žádá o přátelství 
b) na sociální síti jsem většinou já ten/ta, který/a přijímá žádosti o přátelství 
c) je to zhruba nastejno 



8. Zakroužkujte všechna tvrzení, která jsou pravdivá (= už jste to na sociální síti zažili nebo 
zažíváte): 

a) místo osobního setkání si častěji s kamarády povídám online 
b) došlo ke zneužití mých údajů nebo fotek 
c) někdo mě přes sociální síť obtěžoval  
d) už si toho nemám s kamarády tolik co říct, když si vše píšeme  
e) cítil/a jsem se ohrožen/á 
f) někdo mi prostřednictvím sociálních sítí lhal  
g) cítil/a jsem se pod tlakem (že musím odepisovat, reagovat, ...) 
h) kvůli sociální síti jsem ztratil/a soukromí 
i) na sociální síti jsem se stal/a terčem posměchu 
j) jiné, prosím vypište: 
........................................................................................................................................... 

 
 

9. Co je pro Vás na sociálních sítích nejdůležitější (oznámkujte od 1 do 11 nebo 12, 
přičemž 1 znamená nejdůležitější a 11 nebo 12 znamená nejméně důležité): 

 
ZNÁMKA  

 komunikace s kamarády, které osobně vídám jen zřídka 
 komunikace s kamarády, které osobně vídám často 

 
dozvídání se novinek a prohlížení fotek přátel, se kterými se osobně vídám 
zřídka 

 dozvídání se novinek a prohlížení fotek přátel, se kterými se osobně vídám často 
 sdělování mých pocitů a názorů ostatním 
 hraní her a používání aplikací 
 plánování společných aktivit s přáteli 
 možnost dozvědět se o různých událostech (např. o koncertech) 
 seznamování se s novými lidmi  
 sdílení informací ohledně školy (např. taháků) 
 nezávazné povídání 

 
jiné ................................................................................................................. 

 
 
10. Čím je pro vás sociální síť (vyberte maximálně 3): 

a) mojí partou 
b) zábavou 
c) zdrojem informací 
d) závislostí 
e) prostorem pro zkoušení nových věcí 
f) žroutem času 
g) příležitostí být anonymní 
h) možností být vidět 
i) jiné, prosím vypište: 
…………………………………………………….................................................................. 
 

Děkuji za váš čas! 
 



Příloha 5 – Grafy vyjadřující počty přátel respondentů na sociální síti 
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III. ZŠ
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