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Abstrakt  

 

Diplomová práce se věnuje analýze vlivu online chování na skutečný život. Je rozdělena 

na teoretickou (1.-3. kapitola) a praktickou část (4.-7. kapitola). První kapitola 

představuje aktuální trendy a celkový úvod do tématu sociálních sítí, internetu, online 

komunikace a seznamování. Ve druhé kapitole jsou představeny hlavní formy 

kybernetického asociálního jednání. Třetí kapitola se zaměřuje na proces socializace, 

dospívání z pohledu vývojové psychologie a jednotlivé myšlenkové a behaviorální 

vzorce pronikající z virtuální reality do skutečného světa. Praktická část se ve čtyřech 

kapitolách věnuje jednotlivým formám výzkumu, který měl potvrdit stanovené hypotézy 

a informace uvedené v teoretické části. Pro jednotlivé výzkumy byly využity metody 

kvantitativního dotazníku mezi studenty střední školy, kvalitativního výzkumu formou 

polo-strukturovaného rozhovoru s pedagogy a kvantitativní obsahové analýzy 

pedagogického periodika. Čtvrtá kapitola je teoretickým uvedením do metodik všech 

použitých výzkumů. V páté, šesté a sedmé kapitole jsou zdokumentovány jednotlivé 

části výzkumu, částečně potvrzeny některé hypotézy a následně interpretovány výsledky 

výzkumné části.  

 

Abstract 

 

The diploma thesis analyses the impact of online behaviour on a real life. It is divided 

into a theoretical (chapters 1 to 3) and practical part (chapters 4 to 7). The first chapter 

introduces the current trends and generally the topic of social networks, the internet, 

online communication and relationships. The second chapter describes main forms of 

cyber antisocial behaviour. The third chapter is focused on the process of socialization 

and growing up from the point of view of developmental psychology. It also shows 

individual mental and behavioural frames of the cyber reality which penetrates the real 

world. The practical part deals in four chapters with different forms of a research which 

aim was to verify outlined hypotheses and facts mentioned in the theoretical part. The 

selected methods are quantitative research among high school students distributed 

through questionnaires, the qualitative interviews among high school teachers and the 

quantitative analysis of the educational journal. The fourth chapter describes 



 

 

 

 

theoretically the methodology of the research. The last three chapters document each 

part of the research, partially verify the outlined hypothesis and interpret the results.     
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

 

Téma se věnuje vlivu chování uživatelů na online sociálních sítích na jejich skutečný život. Virtuální 

vystupování a profilování sama sebe se stalo běžným doplňkem moderní společnosti, v diplomové práci 

bych se rád zaměřil na význam tohoto chování na reálný život. Především u dospívající populace může 

být v rámci skupinového tlaku snaha se profilovat v online světě odlišně – lépe, zajímavěji, než 

v běžném životě. Takový vzorec může následně mimo virtuální svět resultovat v rizikové a nebezpečné 

chování, kdy se daný jedinec snaží dostát svému vybudovanému online profilu. Odlišnými situacemi 

může být prorůstání kyberšikany v tu skutečnou, kdy uživatelé internetu již nejsou ve většině případů 

anonymními osobami, ale lidmi, které běžně potkáváme ve skutečném životě a známe jejich identitu. 

Toto provázání samozřejmě velmi nahrává případným agresorům, kteří mají daleko lepší přístup ke 

svým obětem. 

 

Vzhledem ke stále vzrůstající oblibě online sociálních sítí je žádoucí eskalovat nutnost věnovat se této 

problematice na školách. V cizině je již vydána řada publikací a proběhlo několik výzkumů sledující 

chování žáků a studentů, například napříč Evropskou Unií, přesto Česká republika za tímto částečně 

zaostává. 

 

Klíčová oblast v mé diplomové práci bude určena pro již zmíněnou provázanost virtuálního a reálného 

světa u dospívajících. Je ovšem nutné tuto problematiku vzít ze širší perspektivy obecných projevů 

sociálně patologických jevů na internetu. Tato rovina je již dostatečně prozkoumána a bude sloužit jako 

opěrný základ pro zatím ne zcela vědecky zpracovanou oblast vztahu virtuálního a reálného života 

mladých lidí. 

 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků): 

 



 

 

 

 

Cílem práce je analyzovat dostupnou literaturu, studie a výzkumy, které se věnují tématu kyberšikany, 

dalších potencionálních internetových rizik a obecně online chování adolescentů na sociálních sítích a 

následně vlivu těchto faktorů na skutečné životy. Hlavní otázkami diplomové práce je, zda provázanost 

virtuálního se skutečným světem prohlubuje rizikové chování dospívajících a zda dochází k zhoršování 

projevů sociálně patologických jevů, jakými jsou šikana, zneužívání návykových látek či nechráněný 

sex. Jednou z mých klíčových hypotéz je to, že větší část dospívajících zažila nějaký projev výše 

zmíněných jevů až po prvotním užití online sociálních sítí. Například se dostalo do kontaktu 

s agresorem, popřípadě virtuálně vystupovalo tak, že bylo následně pod domnělým vrstevnickým 

tlakem nutno aplikovat stejné chování i ve skutečném životě. 

 

Další klíčovou oblastí této problematiky je prevence a výuka, kdy je podle mého názoru gramotnost 

bezpečného užívání internetových sociálních sítí na velmi nízké úrovni a mladí uživatelé nekriticky 

přejímají řadu neověřených mediálních sdělení a současně používají vzorce chování, které ústí 

v rizikové situace ať už z pohledu oběti či pachatele. Dalším z mých hlavních cílů je zjistit, zda čeští 

žáci a studenti jeví zájem o tuto problematiku, mají vlastní zkušenosti, popřípadě zda by uvítali více 

prostoru ve výuce. 

 

Současně bych rád věnoval prostor i učitelům základních a středních škol, kdy mne především bude 

zajímat, jak oni vnímají chování svých žáků na online sociálních sítích a zda oni sami by uvítali nějakou 

změnu v přístupu k výuce mediální gramotnosti. Z tohoto důvodu jsem zvolil kvantitativní obsahovou 

analýzu Učitelských novin a internetového serveru www.rvp.cz. Bude mne zajímat četnost odborných 

článků věnující se mediální i obecné online gramotnosti přímo v periodikách pro učitele. 

 

Navíc je v tomto ohledu a dnešní době nutné se dotázat obou dotčených stran, které jsou spolu denně 

v kontaktu při výuce, ale velmi často si budují vztahy i mimo školu právě na sociálních sítích. 

 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

Teoretická část 

 

1. Analýza sociálně patologických jevů, jejich účinky a vlivy v online světě i mimo (Porovnání 

online a reálného světa, vysvětlení příčin a možných rizik. Rešerše velkého množství 

zahraničních odborných publikací věnujících se tomuto tématu) 

 

2. Online prostor  (Popsání lokálního a zahraničního prostředí, charakteristika uživatelů, rozřazení 

do věkových skupin, analýza vzorců online chování s překryvem do reálného života u 

dospívajících. Využití kvantitativních zahraničních výzkumů a s nimi spojených vydaných 

studií) 

 

Praktická část 

 

1. Metodika (popsání použitých metod při studování žáků a učitelů) 

2. Hypotézy (viz oddíl hypotézy, cíle a otázky diplomové práce) 

3. Kvantitativní výzkum formou online dotazníku mezi žáky a studenty středních škol (věk od 15 

let výš) 

4. Kvantitativní/kvalitativní výzkum mezi učiteli základních a středních škol formou dotazníku 

nebo řízeného rozhovoru (záleží na ochotě konkrétních respondentů) 

5. Kvantitativní obsahová analýza periodika určeného především učitelům. 
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1) Livingstone, Sonia and Ólafsson, Kjartan and Haddon, Leslie (2013) How to research children 
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Kniha je velmi šikovnou pomůckou pro všechny tazatele, kteří cílí své výzkumy na děti a 

dospívající se zaměřením na online svět. Předkládá doporučené metody a techniky pro 

dotazování. 

 

2) Patchin, J. W. & Hinduja, S. Words Wound: Delete Cyberbullying and Make Kindness Go Viral. 

2014. Minneapolis, MN, Free Spirit Publishing. 

 

Publikace je zdrojem pro dospívající i ty, které téma online sociálních sítí a jejich jevů zajímá, 

protože poskytuje řadu praktických rad, jak se například vyhnout kyberšikaně a současně 

shrnuje i dosavadní výzkumy. 

 

3) Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the 

internet: The perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online. 

 

Tato publikace shrnuje a vysvětluje závěry výzkumu zkoumání chování dospívajících napříč 

Evropskou Unií a je velmi užitečnou pomůckou pro pochopení momentální situaci na poli 
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4) Hinduja, S. & Patchin, J. W. School Climate 2.0: Preventing Cyberbullying and Sexting One 

Classroom at a Time. 2012. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
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lidé již nejsou anonymními přispěvateli na internetu, ale skutečnými spolužáky ve svých třídách. 

 

5) Smith, P. Steffgen, G. Cyberbullying through the New Media: Findings from an international 

network. 2013. Taylor & Francis, 320 s. ISBN-13: 9781134441372 

 

Kniha poukazuje na mnohdy skrytá nebezpečí online médií, kdy především děti a dospívající jsou 

častými obětmi skutečného násilí a agrese 
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Úvod 

 

 Tématem této diplomové práce je potenciální vliv sociálních sítí na chování 

jejich uživatelů v reálném světě. Právě rozšiřování kyberprostoru, množství uživatelů, 

kteří se v něm pohybují a celkové prolínání a splývání virtuální reality a skutečného 

života je jedním z hlavních společenských změn, které charakterizují poslední desetiletí. 

 

 Od prvních začátků online spojení v armádním projektu ARPAnet, přes jeho 

rozšíření a postupné proměně jeho zaměření od zajištění automatické komunikace mezi 

obrannými systémy a výměny informací pro vědecké účely až do současné podoby 

internetu jako především zdroje interaktivní zábavy, prostředku online komunikace a 

obrovského zdroje informací, internet prošel několika zásadními proměnami. Zatím 

poslední z těchto internetových revolucí je nástup a rychlý rozmach sociálních sítí, které 

v současnosti ovládly internet i životy jejich uživatelů. Aktivity na sociálních sítích se 

také staly nejčastější internetovou interakcí. 

 

 A přestože internet nepřinesl takové sociální změny, v jaké doufali jeho první 

designéři a uživatelé (věk informovanosti a politické angažovanosti), bezesporu ovlivnil 

a proměnil podobu naší současnosti. Nicméně stejně jako takřka všechny jiné 

technologie s sebou internet a sociální sítě přinášejí nejen pozitiva, ale také hrozby. 

Věřím, že není třeba dlouze vypočítávat výhody, které internet přináší, ať už je to 

okamžitý přístup k dosud nepředstavitelnému množství informací, možnost 

komunikovat bez ohledu na vzdálenost mezi komunikačními partnery a podobně. Tyto 

výhody jsou možná tak velmi často opakované a zdůrazňované, snad právě proto, aby 

nějakým způsobem zakryly i případná negativa. Zásadní jsou především hrozby, které 

internet přináší a kterými ohrožuje své dospívající uživatele, kteří teprve procházejí 

procesem utváření a upevňování vlastních morálních hranic a postojů. Nástup sociálních 

sítí pak znamenal novou vlnu rozšiřování dosahu internetu, příliv nových uživatelů a ve 

spojení s mobilními komunikačními prostředky také nástup fenoménu neustálého 

připojení čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu. Právě kvůli potencionálním 

rizikům moderních komunikačních technologií pro dospívající je z mého pohledu 

důležité se věnovat mediální gramotnosti již od základní školy. Proto se v jednotlivých 

kapitolách této diplomové práce věnuji aktuálním fenoménům způsobených vlivem 
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moderních komunikačních technologií, popisuji možné hrozby plynoucí z užívání 

sociálních sítí i internetu obecně a v praktické části se snažím zjistit, jak moc si 

uživatelé sociálních sítí, především z řad dospívajících, a pedagogická obec uvědomují 

aktuálnost výše popsané situace a nutnost nastavení obecného diskurzu.  

 

 V první kapitole jsou představeny hlavní současné vlivy médií a obecně 

internetu na uživatele, které jasně demonstrují propojenost virtuálního světa s tím 

skutečným. Druhá kapitola se zaměřuje na asociální chování na síti, částečně splývající 

s kyberkriminalitou. Ve třetí kapitole jsou pak zmíněny jednotlivé negativní 

myšlenkové a behaviorální vzorce, které se přenášejí ze sociálních sítí do skutečného 

života a reálného světa. V praktické části je pak ověřována základní hypotéza této práce, 

tedy že sociální sítě mohou určitým negativním způsobem ovlivňovat chování svých 

uživatelů. Za účelem získání dat k praktickému ověření platnosti hypotéz a celkově 

tvrzení uvedených v teoretické části práce byly použity tři metody výzkumu - 

kvantitativní dotazník, kvalitativní dotazování pomocí strukturovaného rozhovoru a 

analýza Učitelských novin jako ukázkového pedagogického periodika. 

 

 Na závěr úvodu této práce bych chtěl ještě předeslat, že téma sociálních sítí a 

jejich vlivu na chování jejich uživatelů má jeden problém, který jsem si sám zpočátku 

neuvědomoval. Tímto problémem je rychlost překotného rozvoje komunikačních 

technologií a všeho co s nimi souvisí. Tento vývoj odhalil jednu notorickou a z principu 

nepřekonatelnou těžkost. Odstup, který nutně vzniká při vědecké reflexi nějakého 

fenoménu, je v případě komunikačních technologií příliš velký. Rychlost vědeckého 

zpracování tématu tak neustále zaostává za rychlostí vývoje komunikačních technologií 

samotných. Důsledkem toho může být určitá neaktuálnost vědeckých pojednání, ale 

také nejednotnost pojmosloví a útržkovitost dostupných informací. 

  

 Ve srovnání s tezemi jsem měl například velký problém bezplatně sehnat 

zvolenou odbornou literaturu, kterou jsem ale nahradil daleko větším množstvím 

zahraničních odborných publikací, ke kterým jsem měl volný přístup díky univerzitě. 

Tyto využité práce se nakonec ukázaly jako zcela nepostradatelné v orientaci zvoleného 

tématu a současně poskytovaly velmi aktuální data pro rešerši. Další významnou 

podporu pro teoretickou část jsem identifikoval na serveru www.e-bezpeci.cz, který se 

http://www.e-bezpeci.cz/
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v průběhu pár let etabloval jako seriózní server poskytující odborné informace a 

současně shrnující získaná data z mnoha mezinárodních výzkumů.  

 

 Z hlediska výzkumů v praktické části jsem sáhl k dalším změnám, kdy jsem 

kvantitativní výzkum mezi učiteli nahradil kvalitativní metodou formou polo 

strukturovaného dotazníku. Toto rozhodnutí jsem učinil především kvůli časové a 

technické náročnosti původně zamýšleného výzkumu, která se, i přes mé agenturní 

zaměstnání poskytující řadu výhod, ukázala jako nemožná kvůli absenci širšího 

výzkumného týmu umožňujícího delegaci činností a terénní práce. Dalším důvodem 

výše uvedené změny byla i relativní stručnost dotazníku určeného pro žáky. Původní 

plán počítal s daleko obsáhlejším dotazníkem dotýkajícím se konkrétních zkušeností 

dospívajících žáků se sociálně patologickými projevy a obecně vlivy sociálních sítí. 

Vzhledem k určité intimnosti otázek a z důvodu ochrany osobních údajů jsem ale 

ustoupil učitelům a dotazník zkrátil. Výměnou za to jsem ovšem dostal daleko 

rozsáhlejší a hlubší zpověď právě z řady pedagogů.  

 

 Poslední změnou ve srovnání s tezemi je vynechání analýzy serveru 

www.rvp.cz, který je spíše takovým rozcestníkem, než klasickým periodikem, a proto 

by nemusela být kvantitativní obsahová analýza zcela relevantní i objektivní.  

 

 Nicméně i přes uvedené změny věřím, že se mi v této práci podařilo zpracovat a 

jasně definovat moderní fenomény a vlivy sociálních sítí na chování člověka v reálném 

světě. Současně bych si přál, aby mnou provedené výzkumy mohly posloužit jako 

základ pro další rozšíření vědeckého zkoumání zmíněných vlivů.  

 

http://www.rvp.cz/
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1. Současný online prostor a moderní vytváření vztahů 

 

Tato kapitole nabízí určitý základní vhled do reality současného internetového 

světa a především prostředí sociálních sítí. Nejde o kompletní popis jednotlivých sítí 

nebo rozbor jejich funkcí, ale spíše přehled aktuálních trendů v komunikaci při 

využívání moderních technologií.  

 

Cílem této kapitoly je poukázat na aktuální fenomén propojení online světa se 

světem skutečným, přičemž v současnosti je možné pozorovat pokračující splývání 

virtuálního světa se skutečným životem. Naše kultura a společnost prochází dobou, kdy 

se tyto dvě dimenze existence, donedávna zcela oddělené, spojují. S novým fenoménem 

se přirozeně objevil i vědecký zájem o jeho zkoumání a také zkoumání možného vlivu 

internetového chování na skutečný život jedince.  

 

V současnosti se situace změnila jen v tom, že internet a virtuální realitu již lidé 

nosí v podobě tabletů a chytrých telefonů neustále sebou a jsou často na síť připojení 

neustále. Není divu, že hlavním problémem současného člověka není nedostatek 

informací nebo informačních možností, ale jeho naprostý opak. Naše společnost se 

naopak zahltila neskutečnou záplavou informací, dat a sociálních vazeb.  

 

1.1 Mnoho možností a úzkost z vynechání – stav společnosti 

 

V srpnu 2014 Bostonský magazín zveřejnil článek „The Home of FOMO“, kde 

mapuje vznik pojmu „Fear of Missing Out“ i jeho „příbuzného“ „Fear of a Better 

Option“, které zcela jednoznačně a jednoduše charakterizují klima současnosti. Vedle 

toho také demonstrují, že si naše společnost neumí plně poradit s touto historicky 

bezprecedentní situací.
1
   

 

                                                 
1
 SCHRECKINGER, Ben. The Home of FOMO. Boston Magazine [online]. 2014 [cit. 24. 1. 2015]. 

Dostupné z: http://www.bostonmagazine.com/news/article/2014/07/29/fomo-history/ 

http://www.bostonmagazine.com/news/article/2014/07/29/fomo-history/
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FoMO ve volném překladu znamená strach či úzkost z absence na něčem. 

Úzkost ze zmeškání nějaké volnočasové akce, oslavy, kulturní události, pracovní 

příležitosti, výčet může být nekonečný. Zkratka FoBO má podobný význam, ale 

vztahuje se ke strachu z promeškání lepší příležitosti. Popisuje úzkost jedince, který je 

obklopený příležitostmi dělat cokoliv, že vlastně ve skutečnosti neví, co si má vybrat, 

z jakého zdroje čerpat, jaké události se zúčastnit. V první fázi se tedy nejprve bojí, že 

mu něco uniká, a když už si něco vybere, sevře ho úzkost, protože si není jistý, že si 

vybral správně a zrovna mu někde neutíká lepší příležitost. Tyto dva jevy mohu vyústit 

třetí zkratkou FoDA, tedy Fear of Doing Anything, strach dělat cokoli - paralytický stav 

neschopnosti jakéhokoli rozhodnutí a činnosti.  

 

Před několika lety byl nástup internetu a jeho postupné pronikání do našich 

profesních, studijních a nakonec především soukromých životů vnímán jako počátek 

něčeho nového.  Vznikaly studie o počtu uživatelů sociálních sítí, výzkumy na téma 

kybernetických sociálně patologických jevů (kyberšikana, sexting), společnost dostala 

strach o bezpečnost dospívající generace a vznikla společenská potřeba určitých 

opatření, které by hrozby virtuálního světa neutralizovala. V přípravě dospívajících na 

budoucí turbulentní způsob života a neustále se valící informační lavinu je to především 

vzdělání, které může mít preventivní účinek při kontaktu dospívajících s virtuálním 

světem. Společenská potřeba po mediální gramotnosti ovšem nemůže stačit daleko 

rychlejšímu rozvoji informačních technologií, internetu i odpovídajícího hardware. Ani 

mnoho dospělých vzdělaných lidí si neumí poradit s fenomény moderní doby, natožpak 

aby na to mohli připravit současné adolescenty.  

 

New York Times tři výše zmíněné pojmy a celkově popsaný stav společnosti 

shrnuje do momentálně moderní zkratky ICYMI (In Case You Missed It), tedy „v 

případě, že ti to uniklo“. Článek „The Unending Anxiety of an ICYMI World“ velmi 

trefně popisuje současný stav společnosti a odráží tématiku této práce. New York Times 

ve svém článku popisuje neuvěřitelnou záplavu informací, dat a možných rozhodnutí, 

kterým je průměrný obyvatel západní společnosti běžně vystaven. Pokud akceptuje 

tento životní styl a skrze neustálé připojení přes mobilní přístroj se vystaví této záplavě 

informací, událostí a kontaktů s neznámými i známými lidmi, bude neustále čelit vlně 

rozhodnutí. Tato vlna pak člověk nutí neustále znovu a znovu pochybovat o tom, zda to, 

co teď dělá, je správné, zda čte ten správný článek, je na správné oslavě, kouká na 
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nejlepší video, nebo zda mu zrovna teď neuniká nějaká fantastická novina nepřetržitého 

sledu informačních kanálů.
2
 

 

1.2 Záplava informací a vliv na naše chování  

 

Současnost je érou, kdy počítačově zprostředkovaná komunikace nejenže 

umožňuje vytvářet vztahy bez skutečného setkání, ale s rozvojem chytrých telefonů a 

mobilního internetu umožňuje komunikovat skrz mnoho forem a služeb v jednom 

okamžiku. Nejedná se jen o sociální sítě, ale i různé další služby typu chatovacích 

aplikací, video konferenčních programů atd.
3
 Průzkumy dokonce dokazují, že 

komunikace prostřednictvím sociálních sítí může svým uživatelům umožnit vytvářet 

dokonce i lepší, upřímnější a hodnotnější vztahy, než při běžném setkávání. Ať už to je 

větší otevřenost a upřímnost, vycházející z určitého pocitu bezpečí, nebo například 

menší stud při prvních pokusech o oslovení opačného pohlaví.
4
 

 

Toto tvrzení podporují teorie a výzkumy, které, na rozdíl od studií proběhlých 

v 90. letech 20. století, ukazují, že s použitím internetu a sociálních sítí jsou jejich 

uživatelé opravdu schopní vybudovat a udržovat sociální vazby s ostatními lidmi lépe, 

než s pomocí tradičních způsobů přímé komunikace.
5
 Rozdílnost výsledků výzkumů 

z před a po přelomu století je možné vysvětlovat různě. Ať už větší počítačovou 

gramotností uživatelů, větším rozšířením moderních komunikačních technologií nebo 

rozvojem možností, které taková komunikace nabízí. Dříve internet sloužil především 

jako vyhledávací médium s velmi omezenými komunikačními technologiemi a 

maximem v online komunikaci byly chatovací programy typu ICQ.  

                                                 
2
 WAYNE, Teddy. The Unending Anxiety of an ICYMI World. Ney York Times [online]. 2014 [cit. 24. 1. 

2015]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2015/01/04/style/the-unending-anxiety-of-an-icymi-

world.html?_r=2  

 
3
 RAU, Pei-Luen Patrick, Qin GAO a Yinan DING. Relationship between the level of intimacy and 

lurking in online social network services. Computers in Human Behavior [online]. 2008, vol. 24, issue 6, 

s. 2757-2770.DOI: 10.1016/j.chb.2008.04.001 

 
4
 WHITTY, Monica T. Liberating or debilitating? An examination of romantic relationships, sexual 

relationships and friendships on the Net. Computers in Human Behavior [online]. 2008, vol. 24, issue 5, s. 

1837-1850. DOI: 10.1016/j.chb.2008.02.009 

 
5
 ZHAO, Shanyang. Do Internet Users Have More Social Ties? A Call for Differentiated Analyses of 

Internet Use. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2006, vol. 11, issue 3, s. 844-862. 

DOI: 10.1111/j.1083-6101.2006.00038.x 

http://www.nytimes.com/2015/01/04/style/the-unending-anxiety-of-an-icymi-world.html?_r=2
http://www.nytimes.com/2015/01/04/style/the-unending-anxiety-of-an-icymi-world.html?_r=2
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Ze současného pohledu se ale již i tento model popisující vytváření sociálních 

vazeb na internetu, s důrazem na charakteristickou absenci neverbálních komunikačních 

prostředků zdá být částečně překonaný. S dalším rozvojem komunikačních technologií 

(webkamery, video-hovory) se do virtuální komunikace začínají prosazovat prvky 

přímého vizuálního kontaktu. Již neplatí, že všechna komunikace probíhá psanou 

formou a uživatelé se nevidí, neslyší a neutváří si postoje vůči druhému pouze na 

základě textového vyjádření.
6
   

 

Lidé na sociálních sítích a internetu se při počítačově zprostředkované 

komunikaci již mohou vidět, vnímat neverbální komunikaci a celkově skutečnou 

identitu protějšků. Na druhou stranu je pravda, že vizuálně zprostředkovaný způsob 

internetové komunikace je v rámci celkového online prostředí stále spíše okrajovým 

fenoménem. Ovšem jevem s výrazným potenciálem znovu změnit celou situaci 

v prostředí online komunikace i její akademické reflexe. Studie, které platily v 90. 

letech, byly během jediné dekády nahrazeny novou realitou sociálních sítí, které si 

vyžádaly opět nové zkoumání a po dalších necelých deseti letech se online komunikace 

znovu zcela mění a takřka dokonale stírá rozdíl mezi virtuálním a skutečným světem. 

Pojmy jako online, offline, virtuální realita a sociální vazby se mění rychleji, než se 

dané pojmy stačí ustálit jako odborné termíny, realizovat výzkumy a napsat vědecké 

práce.  

 

1.3 Digitálně mobilní společnost ve světě – analýza dat 

 

Abychom byli schopni pochopit opravdový dopad výše zmíněných faktorů a 

celkovou současnou propojenost mezi internetovou realitou a skutečným životem 

jedince i celé společnosti, je nutné prezentovat řadu statistik a dat, které následně 

umožní další analýzu problému a situace.  

 

                                                 
6
 POSTMES, Tom, Russell SPEARS a Martin LEA. Intergroup differentiation in computer-mediated 

communication: Effects of depersonalization. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice [online]. 

2002, vol. 6, issue 1, s. 3-16. DOI: 10.1037/1089-2699.6.1.3 
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Jako datové a analytické zdroje jsou zde použity materiály renomovaných 

společností
7
 zabývajících se shromažďováním a zpracováním údajů o internetové 

populaci a chováním uživatelů na internetu pro komerční účely. Tyto společnosti 

získávají svá data z mnoha různých vládních i mezinárodních organizací (Evropská 

unie, CIA, US Census Bureau, InternetWorldStats). 

 

Obr. 1  - Světový přehled uživatelů internetu a sociálních sítí v roce 2014 

 

 

 

Zdroj: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014   

 

Z tabulky (obrázek č. 1) je vcelku jasně vidět demografické rozložení globální 

společnosti vzhledem k užívání internetu a dalších komunikačních technologií. Mimo 

jiné je z něho odvoditelné, že plných 75% světové městské populace má přístup 

k internetu a 71% z nich má aktivní účet na sociální síti. 

 

Evropa jako samostatný celek dosahuje z hlediska penetrace populace 

internetem a sociálními sítěmi podobných čísel, tj. 68% a 40%. Ačkoli se Evropa podílí 

na světové populaci pouze jednou desetinou, z hlediska internetu a sociálních čísel je to 

podíl téměř dvojnásobný (18,9% internet a 15,8% sociální sítě). Je však také důležité 

                                                 
7
 We Are Social [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: http://www.wearesocial.org  

http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014
http://www.wearesocial.org/
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vnímat i rozdíly uvnitř Evropy, kdy západní státy dosahují 78% pokrytí internetem a 

50% aktivními uživateli sociálních sítí. V oblasti mobilního pokrytí je to 93% z celkové 

globální populace, střední a východní Evropa jsou se 151% aktivních mobilních účtů na 

špičce této statistiky. 55% z tohoto množství jsou telefony připojené na mobilní 

internet.
8
   

 

Údaje o počtu mobilních připojení a internetu jsou důležité především z hlediska 

technologického pokroku a rozšíření mobilních zařízení, které umožňují stejnou nebo 

spíše větší kvalitu online komunikace, kterou ještě před několika lety mohly poskytnout 

pouze stolní počítače s pevným připojením na internet.  

 

Obr. 2 - Uživatelé sociálních sítí v Evropě 

 

 

 

Zdroj: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014   

 

Tato grafika (obrázek č. 2) znázorňuje počet aktivních účtů na sociálních sítích a 

současně demonstruje i velmi důležitý trend. Množství uživatelů přistupujících ke svým 

profilům na sociálních sítích přes mobilní telefony ukazuje na aktuálně se šířící trend 

neustálého připojení na internet a sociální sítě přes mobilní zařízení, v současnosti 

                                                 
8
 KEMP, Simon. Social Digital Mobile Europe in 2014. In: Wearesocial [online]. [cit. 2015-01-25]. 

Dostupné z: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/KEMP, Simon. Social 

Digital Mobile Europe in 2014 [online]. In: Wearesocial. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: 

http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/ 

http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014
http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/
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především přes mobilní telefon. V kontextu s údaji o počtu předplatitelů mobilního 

internetu se opravdu již nedá uvažovat o oddělení virtuální či internetové reality a 

skutečného života, protože tyto dvě oblasti naší komunikace se již takřka dokonale 

propojily.  

 

Jako Česká republika za evropským průměrem lehce zaostáváme (obrázek č. 3) 

jak v množství uživatelů mobilního internetu, tak i v množství lidí aktivních na 

sociálních sítích skrze mobilní telefon.   

 

Obr. 3 - Česká republika - mobilní internet a využití soc. sítí skrz chytré telefony 

 

 

 

Zdroj: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014  

 

Zajímavé výsledky vycházejí při zapojení dalších demografických ukazatelů, 

jako je například věk či pohlaví. Některé věkové skupiny dosahují v oblastech využití 

mobilního internetu, chytrých telefonů a sociálních sítí hodnot i přes devadesát procent. 

To odpovídá i dříve zmíněnému faktu, že takto rychlý vývoj musí věda nutně 

reflektovat s určitým odstupem, který ovšem do značné míry výsledky této reflexe 

anuluje - co platilo před pár lety, již nemusí platit dnes. Rozdíl v počtu aktivních 

uživatelů soc. sítí mezi únorem 2005 a zářím 2013 zobrazený na následujícím grafu je 

diametrální, konkrétně mezi rokem 2008 a 2013 se počet uživatelů sociálních sítí 

zdvojnásobil. Z tohoto hlediska je tento výzkum sice jedním z posledních, ale 

samozřejmě již není zcela aktuální. Konkrétním příkladem může být nárůst počtu 

http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014
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seniorů aktivních na Facebooku o deset procentních bodů ve srovnání grafu č. 1 a 

výzkumu, provedeného v loňském roce na stejném vzorku respondentů. 

Výsledkem stejného výzkumu je i procento uživatelů soc. sítí skrz chytré 

telefony, kdy 67% respondentů ve věku 18 – 29 přistupuje k sociálním sítím přes své 

mobilní zařízení.
9
  

 

 
Tabulka 1- Použití sociálních sítí dle věkových skupin 

 

 

Zdroj: http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet  

 

Výše uvedená data zřetelně demonstrují penetraci naší kultury moderními 

technologiemi, sociálními sítěmi a internetem. V současnosti se zcela přetvářejí 

doposud zažité modely komunikace, navazování mezilidských vztahů a boří normativní 

vzorce chování ať už mezi dospívajícími, produktivní částí populace nebo i seniory. 

Měla by se naše společnost snažit bránit negativním dopadům těchto změn? Izolací a 

zavržením moderních technologií, nebo vzděláním a prevencí? A je to vůbec v našich 

silách jakkoli ovlivnit spontánní vývoj?  

                                                 
9
 Social Networking Fact Sheet. The Pew Research Center [online]. 2014 [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: 

http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/ 

http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet
http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/
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1.4 Sociální sítě a vliv na naše vztahy  

 

Základní otázkou celé práce je otázka vlivu použití sociálních sítí na společenské 

chování jejich uživatelů. Zda internetové sociální sítě své uživatele izolují od ostatních, 

anebo naopak lidské vztahy podporují a stmelují. V jakých případech může být online 

komunikace prospěšná a kdy naopak hrozí při neuváženém užívání potíže.  

 

Pro pochopení kladných a negativních aspektů internetové komunikace je 

potřeba popsat způsob, jakým se sociální vztahy a kontakty navazují. Každý vztah 

prochází řadou úrovní, která později určí, zda spolu dvojice naváže blízký vztah na 

intimní či přátelské úrovni, nebo se zase jeden druhému vzdálí.  

 

1.4.1 Fáze vytváření vztahu 

 

Tyto fáze nejprve popsali psychologové Irwin Altman and Dalmas Taylor
10

, na 

které postupně navázala řada dalších včetně Jasona LaSalle, který v knize Introducing 

communication theory autorů Westa a Lynna popsal čtyři kroky, které vedou k utvoření 

různých úrovní vztahů.
11

  

 

1. Orientace je začátek procesu vytváření vztahu odhalením základních informací 

o sobě druhým jedincům a získáním obdobných orientačních informací od druhých. 

V této fázi člověk poskytuje velmi ploché a neurčité informace, které samy o sobě 

nedávají další důvod pro zahájení konverzace.  

 

2. Utvoření vazby je fáze, kdy si jedinci již vyměňují konkrétnější a osobnější 

informace, které jim umožňují pochopit myšlenky, pohnutky a osobnost toho druhého. 

Výměna informací je již více detailní.  

 

 

                                                 
10

 ALTMAN, Irwin a Dalmas A TAYLOR. Social penetration: the development of interpersonal 

relationships. New York: Holt, Rinehart and Winston, [1973], ix, 212 p. ISBN 0030766354. 

 
11

 RICHARD WEST, Lynn H. Introducing communication theory: analysis and application. 4th ed. 

Boston: McGraw-Hill, 2010. ISBN 0073385077. 

 



13 

 

 

 

3. Fáze sympatie je období, kdy je již navázaný vztah více osobní, konverzace 

zahrnuje více intimních údajů a účastníci vztahu jsou spokojeni s možností sdílení 

s partnerem informace na takové úrovni. 

 

4. Stabilní vztah je fází úplné otevřenosti vůči tomu druhému. Jedná se již o silný 

trvalý vztah, který umožňuje sdílení veškerých aspektů osobního života tomu druhému. 

 

  

Takto popsaný proces je možné obecně aplikovat na jakoukoli vztahovou genezi, 

ať už jedinců v reálném světě nebo uživatelů na sociálních sítích. Jednotlivé úrovně 

velmi ovlivňují spektrum komunikovaných informací, respektive úroveň jejich intimity. 

Příkladem velmi otevřené výpovědi bez konkrétního vztahu mohou být informace 

uživatelů Facebooku o jejich pocitech, vztazích, ale i práci, rodině atd. Každý uživatel 

svobodně rozhoduje o tom, kolik ze svého soukromí vystaví světu a kolik zachová jako 

privátní zónu, komu jakou informaci zpřístupní. Na tomto základě vznikají na 

sociálních sítích vztahy daleko rychleji, než kdy dříve, a kvůli tomu se vytváří rozsáhlé 

sítě navzájem propojených vztahů. Zajímavým aspektem je však hloubka i kvalita takto 

navázaných spojení a současně i možná rizika spojená s rozsáhlostí našich kontaktů.     

 

1.4.2 Výzkum a porovnání online a offline vztahů  

 

V roce 2011 realizoval americký institut Pew Research Centar výzkum 

zabývající se právě hloubkou, kvalitou, šíří a vlivem vztahů vzniklých na sociálních 

sítích na skutečný život. Z jeho výsledků jsou pro účely této práce nejzajímavější ty 

následující. 

 

Uživatelé Facebooku jsou více důvěřiví, než ostatní  

 

Respondenti odpovídali na otázku, zda si myslí, že mohou důvěřovat většině lidí. 

V porovnání s ostatními respondenty, kteří sociální sítě nebo internet jako takový 

nepoužívali, důvěřovali méně. Uživatelé Facebooku věří ostatním lidem o 43% více, 

než obecní uživatelé internetu, a dokonce třikrát více, než ti, kteří internet nepoužívají.  
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Lidé na Facebooku mají více pevných vztahů  

 

Pro porovnání posloužila výzkumná otázka na počet lidí, se kterými by 

respondent probral osobní či jinak důležitá témata. Výsledky provedeného výzkumu 

uvádějí je, že respondenti užívající Facebook mají o 9% více důvěryhodných vztahů, 

než běžný uživatel internetu.  

 

Politická angažovanost a sociální podpora 

   

Podobné jsou výsledky výzkumu i v těchto oblastech. Uživatelé, kteří vícekrát 

denně navštěvují Facebook cítí v porovnání s běžnými uživateli internetu silnější 

morální podporu svého okolí a současně se více politicky angažují. 
12

 

 

Tyto výsledky je možné interpretovat v zásadě dvěma způsoby. Je možné prostě 

říct, že uživatelé sociálních sítí jsou prostě od přírody společenštější, politicky 

angažovaní a důvěřivější. Druhou možností je logická úvaha, zda Facebook nemůže do 

jisté míry měnit vnímání jednotlivců a jejich chování. Určitou formou sdílení osobních 

informací může uživatel sociální sítě získat daleko větší reciprocitu, než při též offline 

komunikaci. Jak již bylo popsáno, uživatel sociálních sítí se dostane na třetí nebo 

čtvrtou úroveň vztahů (sympatie a stabilní vztah) daleko snáze a s větším počtem lidí, 

než člověk sociální sítě nepoužívající. Tímto způsobem uživatelé sociálních sítí 

získávají větší pocit důvěry ve větší množství lidí, než člověk, který osobní informace 

sdílí pouze offline v rámci své rodiny nebo nejbližšího sociálního okolí.
13

  

 

1.4.3 Je špatné být důvěřivý na sociálních sítích?  

 

Pokud se lidské vztahy skutečně utvářejí sdílením osobních informací, 

dostáváme se jako společnost do věku zásadní proměny vztahů. Dříve se sdílení těchto 

osobních informací realizovalo na úrovni jednotlivců, maximálně skupin, v současnosti 

                                                 
12

 Social networking sites and our Lives. In: The Pew Research Center [online]. 2011 [cit. 2015-01-25]. 

Dostupné z: http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/ 

 
13

 PARK, Namkee, Borae JIN a Seung-A Annie JIN. Effects of self-disclosure on relational intimacy in 

Facebook.  Computers in Human Behavior [online]. 2011, vol. 27, issue 5,s. 1974-1983. DOI: 

10.1016/j.chb.2011.05.004 

 

http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/
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se však otevírá možnost k podobnému sdílení v nesrovnatelně větším měřítku. 

Vzhledem k demografickým a statistickým ukazatelům, které jsou zmíněné 

v předchozích částech práce, můžeme uvažovat jako o obecně se měnící společnosti a 

naší kultuře, která je daleko více důvěřivá ke svému okolí, než tomu bylo například před 

10 nebo více lety
14

.  

 

Sociálně-patologické jevy, kterými se tato práce bude v následujících kapitolách 

obírat zevrubněji, mohou být do značné míry zapříčiněny právě přílišnou otevřeností a 

neopatrností uživatelů při pohybu v na sociálních sítích. Na druhou stranu není nutné 

ani možné opomíjet pozitivní aspekty plynoucí z moderní komunikace prolínající 

technologii se skutečnou „živou“ realitou.  

 

Příkladem může být například seznámení se s atraktivním člověkem nebo prostě 

navázaní mezilidského kontaktu. Mnoho lidí má komunikační problémy s oslovením 

cizího člověka v reálném prostředí, ale v kyberprostoru je pro ně navázání kontaktu 

s atraktivní osobou o mnoho snazší. Uživatel má možnost vidět základní informace o 

dané osobě a následně tuto danou osobu aktivně kontaktovat. To v kontextu 

s předchozími tradičními způsoby seznámení přináší zcela revoluční a dříve nepoznaný 

způsob utváření mezilidských vztahů.  

 

V porovnání s dobou před nástupem Facebooku či dnes již zastaralých 

chatovacích programů typu ICQ má navazování těchto vztahů zcela jasný přínos i do 

skutečného života. Rozdíl je mimo jiné i v daleko těsnější propojenosti dnešních profilů 

sociálních sítí se skutečnými životy jedinců. Přestože i na sociální síti typu Facebooku 

je možné vydávat se za fiktivní osobu nebo ukrást cizí identitu, je budování falešných 

identit již mnohem složitější, než v případě starších komunikačních programů. 

Vzhledem k podstatě Facebooku, kterou je především spojování se s lidmi, které 

uživatel zná osobně (rodina, škola, práce, zájmové skupiny…), je vytváření profilů se 

skutečnými informacemi základem fungování celé sítě. Odhalit falešné fotky nebo 

nepravdivé údaje je na této sociální síti snazší, vzhledem k většímu množství uvedených 

                                                 
14 VANGELISTI, Anita L a Daniel PERLMAN. The Cambridge handbook of personal relationships. 

New York: Cambridge University Press, 2006, xxii, 891 p. ISBN 9780521533591 
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informací. Na základě toho můžeme vytvářet vztahy nejprve online a následně je 

rozvíjet i v reálném prostředí.
15

   

 

Aspekty výše popsaného fungování na sociálních sítích mají pozitivní vliv na 

jedince či celé skupiny. Naše společnost se jako nikdy v historii může sdružovat bez 

jakékoli závislosti na fyzickém prostoru nebo blízkosti jednotlivých lidí. Máme možnost 

utvářet vztahy s lidmi, které jsme nikdy předtím neviděli, být zapojeni do aktivit, o 

kterých bychom nevěděli. A díky technologickému pokroku v podobě mobilních online 

zařízení nejsme ani vázáni místem realizace těchto online procesů.     

 

 

2. Kyberšikana, sexting a další sociálně-patologické 

jevy hrozící při neuváženém pohybu na internetu 

 

 Rozvinutí kyberprostoru otevřelo nové pole pro lidskou interakci všeho druhu a 

prostor internetu stal se určitým jevištěm či zrcadlem naší společnosti. Internet vyvolal 

očekávání, která se většinou nenaplnila, respektive se dokonce změnila ve svůj pravý 

opak. Dostupnost nezávislých informací měla odstartovat nový informační věk, 

propojení počítačovou sítí se mělo stát posledním krokem globalizace, měnící svět do 

vzájemně provázané globální vesnice, ve které se každá událost týká každého obyvatele, 

možnost vyjádřit svoje názory a diskutovat o nich se měla stát základem nové dimenze 

občanské společnosti, různé kultury a názory se měly potkat ve svobodném prostoru a 

vzájemným sdílením dát základ novému pokroku. Ovšem čím více možností, ze kterých 

byla nadšená generace jeho průkopníků a prvních uživatelů, internet nabídl, tím menší 

byla vůle uživatelů k jejich využití. Namísto diskusí určité hloubky se současní 

uživatelé převážně věnují povrchnímu komentování, namísto vyhledávání informací 

sledování videí všech možných žánrů a úrovní, namísto budování sociálních vazeb a 

solidarity s celým světem nastoupila individualistická izolace ve virtuální realitě. 

 

                                                 
15 TOKUNAGA, Robert S. Social networking site or social surveillance site? Understanding the use of 

interpersonal electronic surveillance in romantic relationships. Computers in Human Behavior [online]. 

2011, vol. 27, issue 2, s. 705-713. DOI: 10.1016/j.chb.2010.08.014. 
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 Každá technologie od počátku dějin sebou nese možnosti konstruktivního 

využití stejně jako destruktivního zneužití. Stejně tak kyberprostor nabízí nepřeberné 

množství možností, ale také mnoho nástrah a nebezpečí, které číhají na uživatele, kteří 

se do tohoto prostoru vydají. Následující přehled jistě není vyčerpávajícím výčtem 

veškerého závadného nebo asociálního jednání na internetu, resp. sociálních sítích. Je to 

určitý výběr těch nejrozšířenějších, nejdiskutovanějších a také těch, u kterých je možné 

předpokládat největší zapojení dospívajících nebo vliv na jejich chování v reálném 

světě.  

 

2.1 Kyberšikana 

 

Kyberšikana jako s virtuálním světem prorůstající šikana je ve školním prostředí 

prvním a nejrozšířenějším asociálním chováním, a proto je i v tomto přehledu na prvním 

místě. Mluví se o ní nejvíce v případě škol, ale může se objevit na pracovištích, 

v nemocnicích či pečovatelských zařízeních nebo i v nejbližších rodinných vztazích 

(vůči dětem, partnerovi rodičům či prarodičům). Zvláštní a zvlášť závažnou kapitolou je 

šikana objevující se v umělých, silně hierarchicky organizovaných společenství, jako 

byl výkon základní vojenské služby nebo výkon trestu odnětí svobody.
16

  

 

Základním principem šikany je zásadní rozdíl v sociálním statusu či mocenském 

postavení mezi obětí a pachatelem, který se objevuje právě v prostředí školní třídy, 

vrstevnické skupiny nebo naopak ve vztahu mezi pacientem (klientem) a lékařem 

(pečovatelem, sociálním pracovníkem) nebo mezi „bažantem“ a „mazákem“. Současně 

působí na straně pachatelů i obětí určitá nezralost, deficit sebehodnocení a podobně, 

která vede pachatele šikany k tomu, aby si „léčil“ své ego na méněcenných obětech, ze 

kterých naopak dělá obětní beránky. Z tohoto důvodu je šikana jevem, který provází 

lidskou společnost odnepaměti a přes všechny výchovné a preventivní programy bude 

s největší pravděpodobností lidstvo provázet i nadále, stejně jako sociální nerovnost a 

frustrace vedoucí agresory k útoku. Šikana tedy v žádném případě není plodem 

internetu, nicméně moderní komunikační technologie se ukázaly jako velmi použitelný 

prostředek k jejímu vystupňování a převedení do virtuálního světa. 
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 Klasická šikana je definována jako „jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, 

ohrozit nebo zastrašovat žáka nebo skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných 

fyzických a psychických útocích, v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, 

nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.“17 Specifickou variantou šikany je takzvaný 

harrasment, neboli nežádané, nevhodné a obtěžující sexuální chování, které ovšem 

nedosahuje intenzity sexuálního zneužití. 

 

 Vzhledem k tomu, že na rozdíl od klasické šikany, je kyberšikana jako její 

virtuální varianta relativně novým fenoménem, jsou pro ni časté i další termíny jako 

kybernetická šikana, elektronická šikana, digitální šikana, počítačová šikana nebo 

kybernetické agrese. Je definována jako „specifický druh násilí, který využívá k 

ponižování, nadávání, urážení, zastrašování, vyhrožování, vydírání a pronásledování 

jedinců moderních médií, př. internetu, mobilních telefonů aj.“.
18

  

 

 Zásadním specifikem tedy je zapojení určitého komunikačního média do procesu 

šikanování, které může mít stejně jako u klasické šikany podobu otevřeného fyzického 

násilí, vyhrožování a vydírání nebo vyloučení a izolace. Dalším specifikem kyberšikany 

je, že na velký dosah konkrétního případu stačí relativně málo přímých účastníků – 

několik málo lidí šikany přímo účastní, ale publikum je později v podstatě neomezené. 

Z morálního hlediska je hrozivý ještě další charakteristický moment kyberšikany – 

mizení hranice mezi divákem a (spolu)pachatelem. Každý, kdo daný materiál shlédne a 

dál ho nějakým způsobem sdílí, není již jen pouhým svědkem, ale skutečným 

spolupachatelem.  

 

Šikana je jistě negativní jev, ale má i určité pozitivní aspekty – v třídním 

kolektivu se mohou vynořit a projevit šlechetní obránci, což nakonec všechny morálně 

pozvedne, oběť se může naučit bránit a najít konstruktivní řešení konfliktu, pachatel 

může zjistit, že násilné, zotročující a ponižující jednání není přijatelné. Šikana vypovídá 

o nezdravém ovzduší ve skupině a upozorňuje na jinak skryté problémy, které by mohly 

být přehlíženy. Agresor i oběť tak v podstatě upozorňují na určité specifické výchovné 

                                                 
17 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol 

a školských zařízení [online]. Č.j. MSMT- 22294/2013-1. MŠMT, 2013 [cit. 2015-01-22] Dostupný z: 

www.msmt.cz/file/30376_1_1/. 

 
18

 VAŠUTOVÁ, M. a kol.: Proměny šikany ve světě nových médií. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské 

univerzity v Ostravě, 2010, 225 s., ISBN 978-80-7368-858-5, s. 20. 

http://www.msmt.cz/file/30376_1_1/


19 

 

 

 

nebo osobní problémy a vhodnou intervencí a terapií je možné jejich problémy 

konstruktivně vyřešit. Tím spíše na sebe upozorní kyberšikana, u které může být jedním 

ze zásadních aspektů zveřejnění a rozšíření určité informace mezi širokou veřejnost. A 

může být tedy relativně jednoduché zjistit zúčastněné osoby (i kdyby to měly být jen 

oběti šikany) a věnovat se jim. 

  

Nicméně pokud šikana zůstane neřešená, může celá situace postupně vygradovat 

až k tragickým koncům. Trvalým důsledkem beztrestně proběhlé, „úspěšné“ šikany, je 

zafixování destruktivních vzorců myšlení a chování (nejen u přímých aktérů, ale i 

publika) a jejich pozdější aplikace v běžných situacích každodenního života. Okamžitě 

může ovšem také dojít k vážné újmě na fyzickém i psychickém zdraví oběti a šikana 

může velmi negativně ovlivnit její další osobní vývoj. Relativně časté je v případě 

šikany (ať už kybernetické nebo té reálné) bohužel sebevražedné jednání. 

Je zřejmé, že kyberšikana má přes svůj virtuální charakter své kořeny, pozadí i 

vážné následky právě v reálném světě. Primárně je tedy třeba tento i podobné problémy 

z virtuálního prostředí nebagatelizovat jako svým způsobem nereálné a neškodné, ale 

vracet je do reálného světa a se vší vážností je jako reálný problém řešit. 

 

2.2 Kyberstalking 

 

Kyberstalking je kybernetickou formou stalkingu, který je definovaný jako 

nebezpečné nebo obtěžující sledování a pronásledování, jde tedy o pronásledování 

pomocí moderních komunikačních technologií. Může mít formu obtěžujících emailů a 

zpráv na sociálních sítích, přičemž cílem může být donutit oběť k něčemu (například 

návrat k bývalému partnerovi) nebo jen vyvolat v ní pocit strachu a ohrožení. Obsahem 

zpráv mohou být výhrůžky, útoky na osobnost oběti, pokusy vyvolat pocity viny a 

podobně. Přičemž samozřejmě platí, že čím více pravdivých informací útočník o oběti 

má, tím jsou jeho útoky sugestivnější.
19

 

 

Zásadním rozdílem mezi pronásledováním v reálném a virtuálním světě je, že při 

použití moderních technologií je pronásledování oběti nezávislé na reálné blízkosti 
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sledujícího a jeho oběti. Útočník nemusí být fyzicky přítomen, aby mohl oběť sledovat. 

Nemusí se náročně skrývat v okolí oběti, fyzicky jí sledovat a přitom se vystavovat 

možným svědkům nebo těm, kdo by chtěli oběť chránit.  

 

Stalking v původním slova smyslu, tedy obtěžující sledování v reálném světě, je 

náročnější než kyberstalking, a je také snadněji odhalitelný a řešitelný. A to nejen proto, 

že s ním příslušné orgány mají více zkušeností, ale také proto, že kyberstalking často 

nenaplňuje skutkovou podstatu určitého trestného činu a případné dokazování je velmi 

náročné (může například jít o to, zda sledující skutečně v oběti vyvolal „důvodnou 

obavu o život a zdraví“, zda tedy byla případná deklarovaná obava oběti skutečně 

odůvodněná).
20

 

 

Kyberstalker kromě prostého sledování a obtěžování oběti zprávami o svém 

sledování, může pokoušet i oběť přímo poškodit. Může například společně 

s fotografiemi sledovaného objektu posílat i viry nebo se snažit prolomit ochranu 

počítače oběti a získat z něho data, případně počítač oběti poškodit a vymazat. Může se 

také snažit i o poškození pověsti oběti, k čemuž může využít například adresy z emailu 

oběti, obsah počítače oběti nebo účelově vytvořený profil na sociální síti. 

 

 

2.3 Kybergrooming 

 

Kybergrooming je opět virtuální modifikací zločinu známého z reálného světa. 

Pachatel za pomoci komunikačních technologií naváže kontakt s obětí, získá její důvěru 

a nakonec se s ní sejde osobně a oběť znásilní nebo jinak sexuálně zneužije. 

 

První fází takového útoku je navázání komunikace s náhodnou obětí, k čemuž je 

ideálním prostředkem falešný profil na sociálních sítích. Na rozdíl od kyberšikany nebo 

kyberstalkingu jde alespoň na první pohled o příjemnou komunikaci, která má v oběti 

probudit přesvědčení, že o ní útočník má upřímný láskyplný zájem. Útočník může oběti 

radit v osobních záležitostech, podporovat ji v jejích rozhodnutích, zahrnovat jí 
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pozornostmi a dárky a podobně. Zde je patrný rozdíl od klasického znásilnění, 

kybergroomer nejedná na základě aktuálního impulsu, naopak v přípravné fázi je 

naopak velmi trpělivý vzhledem k tomu, že tato fáze útoku může trvat i několik měsíců 

nebo dokonce let. Někteří kybergroomeři v této fázi vztahu s obětí žádají o její 

fotografie, jejichž charakter se může postupně posouvat od civilních k eroticky laděným 

či sexuálně explicitním zobrazením.
21

 

 

Útočník pochopitelně o své osobě udává falešné údaje a využívá fiktivní 

virtuální alter ego. Charakteristický je také tlak na utajení jejich vztahu a komunikace 

jako takové před okolním světem („oni by to nepochopili“), případně spojené 

s budováním párové identity na základě negativního vymezení vůči okolnímu světu: jen 

my dva si rozumíme, jsme výjimeční atd. 

 

Pachateli kybergroomingu jsou v drtivé většině případů muži, často nositelé 

určité sexuální odchylky, která pachateli znemožňuje saturaci svých sexuálních stimulů 

přirozenou cestou, častý je například pedofilní nebo sadistický kybergrooming. Mohou 

být i varianty jako kvazivoyeur, který sleduje oběť přes webkameru a nemusí ani cílit 

k osobnímu setkání, experimentátor, který zkouší různé seznamky a sociální sítě, 

komunikuje a hraje si s více oběťmi zároveň, kriminálník chce oběť vedle sexuálního 

zneužití také využít pro vlastní obohacení (krádež, nucení k prostituci, natáčení 

pornografie) a případně psychopat, který akcentuje svou převahu a nadvládu nad obětí a 

jedná z patologických pohnutek.
22

 

Z hlediska obětí jsou nejvíce ohroženou skupinou dospívající mezi 11-17 lety. A 

přestože převažují dívky, chlapecké oběti nejsou nijak výjimečné.
23

 Psychologicky jde o 

nejisté jedince s deficitem sebevědomí a sebedůvěry, nekritické a manipulativní. S tím 
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souvisí poslední fáze, do které může vztah kybergroomera a jeho oběti dospět, stav 

určité psychické závislosti oběti na útočníkovi a jeho „podpoře“, která je ovšem 

nakonec zneužita k sexuálnímu napadení. 

 

Každý takový útok má samozřejmě devastující účinky na psychiku oběti (vedle 

možných fyzických následků). Vedle újmy srovnatelné s klasickým znásilněním působí 

i vědomí, že oběť svým způsobem sama iniciovala, respektive připustila, setkání 

s útočníkem a realizaci jeho sexuálního útoku. Nahrává to sekundární viktimizaci oběti, 

což je proces vedoucí k tomu, že oběť bude označena za (spolu)pachatele útoku, 

respektive se tak bude sama cítit. Viktimizace oběti dále přispívá k tomu, že mnoho 

sexuálních útoků, a to jak v reálném světě, tak především v kyberprostoru, zůstane bez 

oznámení, vyšetřování a potrestání.
24

 

 

 

2.4 Sexting 

 

Termín označující tento fenomén vznikl spojení slov sex a texting, tedy posílání 

zpráv, ať už ve formě sms, mms, emailů či zpráv na sociálních sítích. Jde tedy o zasílání 

(případně sdílení) zpráv primárně sexuálního rázu.  

 

Sexting je nejrozšířenější v rámci mileneckých vztahů, kdy jeden partner chce 

potěšit druhého svou erotickou fotografií. Problém nastává působením dichotomie mezi 

často velmi krátkou trvanlivostí současných intimních vztahů a naopak velmi dlouhou 

životností fotografií v kyberprostoru. Nicméně relativně mnoho lidí dobrovolně posílá 

svoje intimní fotografie i lidem, se kterými se na schůzku teprve chystají, respektive své 

intimní materiály prostě umísťují na internet bez jejich adresování konkrétnímu 

příjemci.
25
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Jiným způsobem sextingu je vylákání intimních materiálů pomocí psychického 

nátlaku, případně vydírání nebo prolomení ochrany počítače oběti a stažení 

kompromitujících materiálů bez vědomí dané osoby. 

 

Bez ohledu na to, jakým způsobem se útočník k intimním materiálům oběti 

dostal, pokud k nim má přístup, může je kdykoli zveřejnit, respektive oběť vydírat 

hrozbou zveřejnění. Jedním z klasických typů útočníka je zhrzený partner, který se chce 

pomstít bývalé partnerce, případně jí vydíráním přimět k návratu do vztahu nebo 

milenec zadaného partnera, který zveřejněním jeho intimních fotografií chce dosáhnout 

rozpadu partnerova stávajícího vztahu. 

 

V této souvislosti je zarážející, že průzkum odhalil, že více než sedm procent českých 

dospívajících ve věku 11-17 let umístilo na internet svoje explicitní fotografie nebo 

videa a sami se tak vystavili možnému budoucímu napadení.
26

 

 

2.5 Hacking 

 

Hacking v podstatě nesouvisí se sociálními sítěmi jako takovými, ale i v 

tamějším prostředí jde o významný fenomén. Hacking se objevil spolu s vzájemným 

propojením počítačů v síti a jde v podstatě o jakýkoli neoprávněný přístup do cizího 

počítače. 

 

Hackeři v prvotním slova smyslu byli často programátoři, kteří se na 

prolamování obrany jiných počítačů zdokonalovali ve vlastních schopnostech a o 

poškození napadeného počítače nebo dat v něm uložených jim nešlo (někteří byli 

dokonce placení firmou, na jejíž počítače se snažili vloupat). Jinou formou hackingu je 

kyberpolitický aktivismus, jehož představitelé nabourávali vládní či korporátní sítě ve 

jménu boje za určitý politický cíl.
27

 V současné době je hacking povětšinou zaměřený 

jednak na získávání komerčně zneužitelných informací, jednak prolamování soukromí 
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konkrétních lidí, za účelem získání intimních (a často kompromitujících) informací o 

uživateli. Jinou formou hackerského útoku je prolomení ochrany profilu na sociální síti 

a kompromitování skutečného uživatele šířením nevhodných komentářů, sdílením 

kompromitujících materiálů a podobně. 

 

Ačkoliv hacking v podstatě nesouvisí se sociálními sítěmi, prolamování obrany 

počítačů za účelem přístupu k privátním informacím na profilech sociálních sítí nebo 

uložených na daném počítači, je v současnosti častým problémem právě na sociálních 

sítích. Takto získané informace samozřejmě mohou sloužit jako materiál pro další 

kybernetické i „klasické“ zločiny, od vydírání ke kybergroomingu a kyberstalkingu. 

Příkladem může být skandál tuzemské sociální sítě Líbímseti.cz, odkud pachatelé po 

překonání ochrany společnosti, stáhli intimní fotografie uživatelů tohoto seznamovacího 

serveru a získané fotografie umístili na různá místa na webu.
28

 

 

Specifikem hackingu jako zločinu je možnost pachatele zůstat v relativní 

anonymitě, poskytující určitý pocit bezpečí, i to, že se ho může dopustit kdokoli 

s dostatečnými znalostmi, v klidu a bezpečí u počítače. Jde v určitém smyslu o 

jednoduchý zločin, takže může nejen v jeho pachatelích, ale i svědcích nebo obětech 

vyvolávat přesvědčení, že překračovat zákon je v podstatě banalita. Neúcta k zákonu, 

soukromí druhých a jejich vlastnictví přenesená do reálného života jako přijatý vzorec 

myšlení může pak vést tímto způsobem „vzdělané“ dospívající k asociálnímu chování a 

problematickým vztahům se společností. 

 

2.6 Phishing 

 

Jako „rybaření“ (z ang. fishing, v tomto kontextu phishing) se označuje 

rozesílání klamných zpráv, jejichž smyslem je přimět oběť k odpovědi, ve které zveřejní 

svoje osobní data. Jiným, do jisté míry zavádějícím, termínem se tento fenomén 

označuje jako tzv. sociální inženýrství. Klamná zpráva je v tomto případě třpytkou, na 

kterou pachatel chytá ryby v podobě soukromých informací o napadených. Těmito daty 

                                                 
28
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2008 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.zive.cz/bleskovky/hacker-stahl-tisice-intimnich-fotek-ze-

seznamky-libimseticz/sc-4-a-144169/default.aspx. 



25 

 

 

 

mohou být údaje k bankovním kontům, obchodní informace nebo prostě soukromá data 

jednotlivých uživatelů.
29

 

 

Phishing se často nezaměřuje na jednoho konkrétního jednotlivce, ale útočí 

plošně na skupinu uživatelů, například prostřednictvím typizované hromadně rozeslané 

zprávy. To se ovšem týká zejména „komerčního“ fishingu, kde větší množství pokusů 

znamená větší šanci, že se někdo nechá podvést. Naproti tomu tam, kde jde o proniknutí 

do soukromí konkrétního jednotlivce, se mohou od sebe lišit jednotlivé pokusy, které 

budou ovšem zaměřeny na stejnou oběť.
30

 

 

Phishing může být alternativním způsobem pro neúspěšné hackery, kteří mohou 

svou oběť získat ke spolupráci na proniknutí do jejího soukromí, a tedy dosáhnout 

podobného cíle. S nabytými informacemi pak může pachatel postupovat stejně, jako 

bylo popsáno výše u běžného hackingu. 

 

2.7 Šíření závadného obsahu na síti 

 

Šíření závadného obsahu je kybernetickou variantou několika způsobů 

asociálního chování, objevujících se i v reálném světě. Je to především šíření poplašné 

zprávy, pomlouvání a podobně. Šíření závadného obsahu je tedy relativně mnohoznačný 

termín, do jehož definice je možné zařadit různé způsoby šíření určité nevhodné 

informace, které se od sebe do značné míry liší svou úrovní, cílem i způsobem 

provedení.
31

 

 

Jedním z klasických příkladů jsou takzvané „kachny“ (jindy „hoaxy“), tedy 

různým způsobem nepravdivé zprávy. Příkladem jednoho typu takové kachny může být 
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satira typu Rádia Jerevan, postavená na ironickém humoru. Jiným příkladem jsou i 

pomlouvačné kampaně, rasistické či sexistické materiály, diskreditující pomluvy šířené 

po internetu a jakékoli podobné napadání integrity daného člověka. Vedle toho může jít 

i o poplašné zprávy či nelegální materiály (dětská pornografie, materiály podléhající 

autorskému právu, návody k zločinu). Nejrozšířenější a důvěrně známou formou tohoto 

jednání je rozesílání obtěžujícího obsahu, tedy spamu, různých reklam, zázračných 

nabídek a pohádkových výher.
32

 

 

Zkreslování a přepisování reality, které často dosahuje intenzity pokusu o 

podvod a které je v kyberprostoru velmi častou strategií, snižuje hodnotu informací a 

možnost zveřejněným informacím důvěřovat. Při pohledu na jakoukoli zprávu je tak 

první nutnou myšlenkou čtenáře, zda daná informace je skutečně tím, čím se prezentuje. 

Zda nejde o další z mnoha pokusů o zneužití důvěry a oklamání člověka. Vedle toho, že 

takové zkreslování reality mít mnoho konkrétních důsledků, v dlouhodobém měřítku 

může vést až k rozvoji generalizované nedůvěry vůči okolnímu světu a rozvoji 

paranoidních myšlenkových vzorů. 

 

Proto i této oblasti zneužití moderních komunikačních technologií by se měla 

věnovat výuka mediální gramotnosti a vést žáky k tomu, aby pouze nekriticky 

nepřejímali informace a zprávy, obzvlášť z internetového prostředí.  

 

 

3. Vzorce chování na sociálních sítích a jejich vliv na 

skutečný život  

 

 Tato kapitola se věnuje kritickému pohledu na možný negativní vliv sociálních 

sítí na skutečné chování člověka. Jak již bylo řečeno, kyberprostor je pouze dalším 

polem pro realizaci našich vlastních motivů a internet je pouze dalším z nástrojů, které 

lidská vůle může použít k dobrému i zlému. Není třeba ho kritizovat z moralistických 

pozic. Internet sám o sobě neohrožuje nikoho, ani dospívající. Jsou to právě další lidé, 

kteří internet zamořují hrozbami pro bezpečnost a integritu člověka.  

                                                 
32
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Bez ohledu na všechny pozitivní aspekty současných komunikačních technologií 

existují důvody, proč je možné předpokládat, že přesun komunikace současných 

dospívajících do virtuální roviny může přinášet množství různých problémů. Tím 

prvním a zásadním je, že dospívající se přirozeně přizpůsobí svému aktuálnímu 

sociálnímu prostředí a poté budou naučené vzorce myšlení a chování aplikovat 

v reálném světě.   

 

Cílem této kapitoly tedy není kritika internetu jako takového, ale prozkoumání, 

jakým způsobem může negativně ovlivnit dospívání současné mládeže a její chování. 

V následujících podkapitolách bude nejprve nastíněn proces socializace jako 

mechanismu, kterým se realizuje vliv online komunikace na dospívající, dále budou 

z hlediska vývojových specifik představeny vývojové fáze puberty a adolescence a 

nakonec budou zmíněny některé negativní sociální vzorce, pronikající z virtuálního 

světa do toho reálného.  

 

3.1 Socializace a kyberprostor 

 

Člověk se nerodí jako celý člověk v plném slova smyslu, ale stává se jím 

v procesu socializace. To je souhrnný pojem pro komplex sociálního učení, zrání a 

růstu, díky kterému se dítě učí principům společenského chování a pravidlům fungování 

společnosti. Ideálním výsledkem socializace je dospělý člověk schopný společensky 

žádoucího chování a přijetí náležitých sociálních rolí, který chápe principy mezilidské 

interakce, zná sebe i své místo ve společnosti a sdílí její základní morální hodnoty.
33

 

 

Socializace je přirozený proces, který bude automaticky probíhat u každého 

dítěte bez ohledu na další okolnosti, například přítomnost či absenci vhodného prostředí 

pro socializaci nebo úroveň socializačních partnerů. Nicméně socializace nemusí právě 

díky tomu vždy dopadnout dobře. Například dítě vyrůstající v rodině s násilnickým 

                                                 
33
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otcem, bude považovat násilí za přijatelný způsob řešení problémů a s velkou 

pravděpodobností ho tak bude používat.
34

 

 

Jedním ze zásadních socializačních faktorů je komunikace, respektive interakce 

v nejširším slova smyslu.
35

 Právě v interakci s okolním prostředím a subjektivně 

významnými osobami se dospívající učí sledovaným způsobům jednání, které nejprve 

napodobuje a poté je zvnitřňuje a přijímá za vlastní. Pokud je nějakým způsobem 

narušená možnost komunikace (například když se dítě narodí se smyslovým postižením) 

nebo daný socializační partner (jako například rodič násilník), bude s největší 

pravděpodobností odpovídajícím způsobem narušen i celý proces a výsledek 

socializace.  

 

Právě v důležitosti socializačního prostředí a partnerů se otevírá prostor pro 

negativní působení různých faktorů. Takzvané vlčí děti, vyrůstajících mimo lidskou 

společnost, se přirozeně adaptovaly na společnost zvířat, se kterými vyrůstaly. Stejně 

tak se budou děti, které budou vyrůstat v prostředí určité virtuální reality, přirozeně 

adaptovat právě na tuto realitu. V minulých dekádách bylo hodně napsáno o 

destruktivním vlivu médií na socializaci dospívajících generací, přičemž donedávna 

mezi nimi dominovala televize a její masmediální interpretace světa.
36

  

Současným nejvýznamnějším médiem je bezesporu internet a v rámci internetu 

to jsou právě sociální sítě, na kterých probíhá dominantní část veškerého sociálního 

života dospívajících. Je tedy přirozené, že sociální sítě se stávají prostředím socializace 

dospívajících a právě realita sociálních sítí se stává světem, do kterého dospívající 

vrůstají a kterému se přizpůsobují. Dospívající si vybírají socializační partnery, normy 

chování, komunikace a vztahů ve virtuálním světě. Na sociálních sítích se tedy mladí 

dospívající učí principům mezilidské komunikace a mezilidských vztahů vůbec, 

z online interakcí odvozují míru toho správného nebo tolerovaného, a naopak špatného 

                                                 
34
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či nepřijatelného. A takto naučené vzorce chování i myšlení budou poté přirozeně 

aplikovat na každodenní situace běžného života. 

 

Nicméně svět prezentovaný sociálními sítěmi a komunikace na nich se do 

značné míry liší od reálného světa a interakcí v něm. A je tak možné předpokládat, že 

při pokusech aplikovat „virtuální“ způsoby chování v reálném světě bude docházet 

k problémům, dezinterpretacím a konfliktům. Jakým způsobem se tedy vliv vzorců 

chování naučených na sociálních sítích projevuje v reálném životě jejich uživatelů? 

 

3.2 Puberta a adolescence 

 

 Vzhledem k tématu této práce je třeba také krátce definovat vývojová specifika 

dospívajících. V termínech vývojové psychologie je dospívání rozděleno do dvou 

období: puberty a adolescence, které přibližně odpovídají věku od 11 do 15 let, 

respektive 16 do 20 let.
37

 

 

 Nejlepší charakteristikou období dospívání je, že to je čas bouřlivých změn, do 

kterého vstupuje dítě a na jehož konci stojí dospělý člověk. Není možné na takto 

omezeném prostoru podat vyčerpávající popis všech změn, které tato období dospívání 

provází, natožpak jejich příčin, možných variant a důsledků. Vzhledem k tématu práce 

ale není na druhou stranu možné neuvést na tomto místě alespoň stručný nástin těch 

nejdůležitějších aspektů dospívání, které se stávají součástí interakce dospívajících se 

světem i virtuální realitou.  

 

Dospívání je období velmi náročné pro samotné dospívající i jejich rodiče, kteří 

náhle přestávají být obdivovanými a respektovanými polobohy, a naopak jsou 

podrobování nemilosrdné kritice. Nicméně stejně kriticky dospívající pohlížejí i na 

okolní svět a sami na sebe. Bouří se proti rodičům, proti společnosti jako takové, proti 

všemu, co subjektivně pociťují jako hrozbu svojí rodící se samostatnosti a individualitě. 

Je to spor, který směřuje k adolescenci, „vrchol osobního zápasu o identitu,“
38

 spojení 

                                                 
37

 HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 492 s. ISBN 978-80-

7367-404-5, s. 38. 

 
38

 ŘÍČAN, Pavel, et al. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 608 s. 

ISBN 9788024710495, s. 216. 



30 

 

 

 

všech jednotlivých složek a částí osobnosti do jednoho integrálního celku. Je to období 

ztráty dosavadních hodnot a jistot, na jehož konci by člověk měl dosáhnout nové 

stability, postavené ovšem již na nových základech. Hlavním úkolem je dosažení 

nových jistot, vyrovnanosti a spokojenosti se sebou samým. 

 

Jedním z dominantních projevů dospívání je nabývání sexuální identity, 

symbolizované rozvojem druhotných pohlavních znaků. Vedle své sexuální identity 

dospívající pomalu přijímají i další své budoucí sociální role. Čím dál konkrétněji se 

profilují i v ohledu budoucího profesního života, nejprve volbou vyšších stupňů 

vzdělání, později vstupem do povolání.
39

   

 

Dospívající se postupně vyvazují z původních rodinných vazeb. Rodiče ztrácejí 

svou autoritu a novým zdrojem norem sociálního chování se stává vrstevnická skupina, 

ať už v podobě třídy spolužáků nebo party kamarádů. Ve vrstevnické skupině 

dospívající potvrzují svou jedinečnost i sounáležitost a budují svou identitu. Ve 

vrstevnické skupině si testují své sociální schopnosti a sami vytváří svoje postavení – již 

nejsou akceptovaní automaticky jako v rodině, ale své místo ve společnosti si musí 

nějakým způsobem zasloužit na základě svých sociálních kompetencí. Nutné znovu 

podotknout, že tyto procesy probíhají současně jak ve virtuálním prostředí, tak ve 

skutečném světě.  

 

Dochází k zásadnímu rozvoj kognitivních funkcí. Poté, co je dokončen fyzický 

růst nervové soustavy, dochází k jejímu vyzrávání a původní myšlení omezené na 

konkrétní předměty a logické operace, se začíná měnit v myšlení samostatné a 

nezávislé, abstraktní, logické a deduktivní. Zlepšuje se i paměť jako určitá zásobárna 

nabytých zkušeností, inteligence jako schopnost tyto zkušenosti využít a aplikovat v 

praxi a zdokonaluje se také vstřebávání informací.  

 

A jako poslední zde bude zmíněna fantazie, která souvisí s rozvojem 

abstraktního myšlení, a která hraje v myšlení dospívajících zásadní roli. Fantazírování 

umožňuje promýšlení různých možností, které jsou pouze variantami možného, a tak 
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dospívající postupně připravuje na přijetí budoucích sociálních rolí. S charakteristicky 

kritickým přístupem promýšlejí všechny možné varianty možných realit a zároveň sní o 

vlastní budoucnosti.
40

 

 

V celém tomto procesu hrají moderní komunikační technologie a prostředky 

zcela novou nikdy v historii opakující se roli právě v rozvoji fantazie a dalších 

kognitivních funkcí. Ať už je to obrovská záplava mediálních sdělení či virální šíření 

informací různého druhu i zaměření, to vše může ovlivnit socializační proces 

dospívajících a tím pádem i vytvořit zcela novou generaci lidí s naprosto odlišným 

hodnotovým žebříčkem.  

 

3.3 Negativní vzorce chování pronikající ze sociálních sítí do 

reálného světa 

 

 Není možné podat vyčerpávající výčet všech myslitelných negativních vzorců 

myšlení a chování, které mohou přecházet z kyberprostoru sociálních sítí do 

každodenního reálného světa. V následujícím výčtu jsou uvedeny některé z těch 

nejrozšířenějších, nejdiskutovanějších nebo nejdestruktivnějších. 

 

 

3.3.1 FoMO – Fear of Missing Out 

 

Anglické zkratka FoMO označuje novou variantu úzkostné poruchy těsně 

spojené se sociálními sítěmi a prolínám virtuálního a reálného světa. Fear of Missing 

Out může být charakterizován jako strach ze zameškání, zameškání možnosti atraktivní 

komunikace, zhlédnutí atraktivního videa, sdílení určité módní informace nebo trendu. 

Člověk trpící FoMO prožívá úzkost při představě, že by mohl promeškat cokoli 

subjektivně důležitého, a proto mohl být vyloučen ze společnosti svých vrstevníků nebo 

virtuálních sociálních partnerů.
41
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 Je to v podstatě aplikace tlaku na sociální konformitu v oblasti virtuální 

existence na sociální síti. Způsobem uspokojivého bytí na sociálních sítích je být 

respektovanou součástí skupiny, v současném jazyce být „in“, přičemž potřeba 

sociálního uznání je akcentovaná právě v době dospívání, kdy vrstevnická skupina 

přebírá roli nejvýznamnějšího socializačního partnera. Tato forma existence se může 

pro člověka stát tak důležitou, že by vypadnutí z role pociťovali jako újmu na 

skutečném bytí své osobnosti a její integritě. V hrozbě sociálního vyloučení ve virtuální 

realitě se tak zřejmě znovu aktualizuje primitivní praxe vyobcování z kmene, rovnající 

se v primitivní společnosti trestu smrti. V praxi to v podstatě znamená to, že jedinec 

může být v jednom okamžiku příslušníkem tolika sociálních uskupení a přijímat takové 

množství informací, kdy se racionálně nemůže rozhodnout pro nejlepší domnělou 

variantu (na jakou událost jít, jaké aktivity se zúčastnit). Předchozí generace takové 

volbě nikdy čelit nemusely, a proto to té nynější může činit takové problémy a vyústit 

ve zmíněný FoMO jev.  

 

Pokud by se identita člověka odvozovala od jeho virtuální identity, jak tomu je u 

čím dál větší části dospívající generace, virtuální existence by se čím dál více dotýkala 

skutečné existence člověka. A pokud člověk prožívá svou virtuální existenci jako 

reálnou, je přirozené, že na její ohrožení reaguje stejnou úzkostí, jakou všichni reagují 

na riziko život ohrožující situace. Stresový potenciál FoMO pak mnohonásobně zvyšuje 

permanentní charakter obávané hrozby. Proud informací ve virtuálním světě se nikdy 

nezastaví a ani nezpomalí. Je nutné stále znovu a znovu kontrolovat nová videa, nové 

fotky, nové informace a vůbec všechno subjektivně důležité dění na sociálních sítích.  

Užívání sociální sítě se poté mění do podoby obsedantně-kompulzivního rituálu 

a získává i jeho charakteristiky.
42

 Stává se způsobem, jakým úzkostná osobnost 

redukuje svou vnitřní nejistotu v ohrožujícím světě. Nicméně zároveň s tímto 

zabezpečujícím chováním, které má zajistit jistotu, se naopak zvyšuje napětí a nejistota, 

protože čím více informací takový uživatel zpracuje, tím větší informační propast se 

před ním zvětšuje. Takový člověk bude přirozeně omezovat všechny své ostatní aktivity 

jen proto, aby mohl neustále aktualizovat svou virtuální existenci, na úkor svého studia, 

profesního, rodinného i osobního života. A přestože se jeho život bude čím dál více 

omezovat pouze na virtuální realitu, jeho existenční úzkost se nezmenší a naopak bude 
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mít tendenci narůstat. Konečným stádiem může být stav označovaný jinou zkratkou 

FoDA (Fear of Doing Anything), tedy strach dělat cokoli, tj. jakkoli se rozhodnout (a 

tím upřednostnit jednu možnost před jinou, potenciálně atraktivnější).
43

 

 

3.3.2 Zploštění komunikace 

 

 Je paradoxní zkušeností, že rozvoj komunikačních technologií může vést 

k úbytku komunikačních schopností svých uživatelů. Nicméně se postupně v rámci 

uskutečněných výzkumů (EU Kids Online, E-bezpečí) ukazuje, že komunikační 

problémy uživatelů sociálních sítí jsou již v současnosti dostatečně zřetelné, abychom je 

mohli považovat za prokázané.  

 

 Současní mladí lidé vyrůstající v prostředí sociálních sítí mohou mít čím dál 

zřetelnější problémy s vyjadřováním. Z výše uvedených výzkumů a na základě 

průzkumů provedených pro účely této práce nejsou studenti schopní zformulovat delší 

věty. Dospívající si přenášejí online styl vyjadřování do skutečného živého projevu 

v podobě krátkých komentářů a zkratek. A vzhledem k tomu, že takovým způsobem se 

vyjadřují i lidé z jejich okolí (virtuálního i skutečného), současní dospívající často 

nejsou s to porozumět delším a složitějším textům, a častokrát ani takový text přečíst. 

S tím může souviset i neschopnost hlubší argumentace a kritického zpracování 

přijímaných sdělení.   

 

Jednou ze zásadních charakteristik komunikace na sociálních sítích je její psaná 

forma, která úplně postrádá nonverbální složku. Ta přitom v běžném mezilidském styku 

nese velkou část sdělované informace, případně jejího kontextu a emočního zabarvení. 

Pokud má člověk k dispozici pouze jednu z těchto dvou složek, nedorozumění je 

mnohem pravděpodobnější.  

 

Rozvolnění vztahu mezi verbální a neverbální komunikací tak jednak otevírá 

prostor lhaní a neupřímnosti v komunikaci a zároveň znesnadňuje vzájemnou 

komunikaci a porozumění. Vzhledem k tomu, že současní dospívající provozují velkou 
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část své komunikace přes sociální sítě, není překvapením, že jejich povědomí o 

nonverbální složce komunikace je minimální. Z rozhovorů se středoškolskými 

pedagogy pro tuto práci také vyplynulo, že současní studenti jsou schopní tvrdit slovy 

něco úplně jiného, než svým neverbálním sdělením – a jsou často velmi udivení, že 

profesor může takřka magicky odhalit, kdy se přetvařují a nemluví pravdu. 

 

A právě tato schopnost potvrzení, korekce nebo vyvrácení verbálního sdělení 

neverbální komunikací mluvčího současným dospívajícím chybí. Rozlišení pravdy a lži 

ve virtuální realitě je mnohem komplikovanější, než při komunikaci tváří v tvář a pokud 

se děti v průběhu svého dospívání nenaučí ze zkušenosti interpretovat neverbální 

komunikaci, schopnost rozlišit pravdu a lež se u nich do značné míry nerozvine. 

V souvislosti s tímto rozvolněním vztahu mezi verbální a neverbální komunikací je i 

celková schopnost porozumění emocím druhého člověka. Je tedy možné předpokládat, 

že i emoční porozumění a schopnost empatie bude mezi současnými dospívajícími stále 

vzácnější.  

 

A ještě s jedním aspektem lidské existence bytostně souvisí způsob naší 

komunikace, s naším myšlením a přemýšlením. Myšlení se vždy realizovalo v řeči a 

pouze schopností komunikovat (verbalizovat) je člověk schopný myslet. Bez 

verbalizované řeči by náš mozek neměl symboly, které by v řeči a přemýšlení mohly 

zastupovat skutečné objekty a myšlení v pravém slova smyslu by nebylo možné. 

Přesouvání života z reálného do virtuálního světa tak může negativně ovlivňovat přímo 

způsob myšlení člověka. Myšlení člověka žijícího na pomezí virtuálního a reálného 

světa tak bude více nezávislé na realitě a pravdě, otevřené fantaziím a fabulacím, 

nereálným představám i sebehodnocení. Myšlení odrostlé na sociální síti tak 

pravděpodobně může být zkratkovité, ostře bipolární (s jasnými hranicemi „my“ x „oni“ 

atd.), chudé v argumentaci i hloubce vhledu do daného tématu, ale rychlé v kritických 

soudech, povrchní a neschopné udržet pozornost u jednoho konkrétního tématu. Je 

zřejmé, jak negativní může být v tomto ohledu působení sociálních sítí například při 

studiu, výkonu zaměstnání, ale i v běžných záležitostech osobního a společenského 

života. 
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3.3.3 Úbytek sociálních schopností 

  

 Sociální sítě do jisté míry umožňují uspokojení potřeb vztahu a sociálního 

kontaktu, aniž by člověk musel vstupovat do skutečné interakce v reálném světě. Tímto 

způsobem mizí ze života současných dospívajících velká část mezilidského kontaktu, 

který je významnou součástí socializace mladých lidí. Jak ve výzkumném rozhovoru 

potvrdila středoškolská profesorka, dříve se o přestávkách děti bavily mezi sebou, 

v současnosti často sedí ve svých lavicích a kontrolují dění na sociální síti. 

 

Mizí jednak mnoho z přirozených tréninkových situací, ve kterých se děti 

přirozeně učí sociálnímu chování, ale i určitá část tlaku, který dospívající k rozvoji 

sociálních schopností v minulosti nutil. Vzhledem k tomu, že seznámení je, stejně jako 

mnoho jiných mezilidských interakcí, na internetu o hodně jednodušší, ztrácejí současní 

dospívající zájem o reálné mezilidské setkání a vztahy, které mohou vnímat jako příliš 

náročné, nepochopitelné a obtěžující. Dospívající se sami dobrovolně vzdávají přímého 

mezilidského kontaktu, tím se ale zároveň vzdávají i potenciálního rozvoje jejich 

sociálních dovedností, mimo jiné schopnosti srozumitelně komunikovat a porozumět 

druhému. 

 

Jak bylo již zmíněno, základní charakteristikou komunikace na sociálních sítích 

je její psaná forma. V mezilidské interakci ovšem právě nonverbální komunikace a 

schopnost přečíst a pochopit řeč těla umožňují porozumění lidským emocím a empatii, 

jako pochopení přímo nevyřčeného pozadí a kontextu komunikace. Doposud byla citová 

oploštělost, chladnost a celkové neporozumění lidským emocím jedním 

z charakteristických rysů psychopatických osobností, v budoucnu se mohou stát 

součástí běžného psychologického profilu. I když je nutné podotknout, že tento vývoj 

nelze dostatečně objektivně předvídat, protože bude záležet na technologickém vývoji a 

především empirickém zkoumání současné generace dospívajících.  

 

Běžný sociální styk v reálném prostředí člověku zprostředkovává různorodé 

stimuly a učí ho mnoho různých schopností, které virtuální prostředí opomíjí. Ať už by 

to bylo již zmiňované pochopení nonverbální komunikace a emocí vyjádřených i jen 

naznačených, schopnost druhému porozumět hlouběji než jen slovy, anebo i prostá 

schopnost vyslechnout sdělení druhého, trpělivě počkat se svou odpovědí až domluví a 
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neskákat mu do řeči, případně komunikovat i v situacích, kdy je komunikace 

nepříjemná. V běžné komunikaci je totiž na rozdíl od chatu mnohem složitější okamžitě 

ukončit komunikaci, která přestala být příjemná. Stejně tak například není v reálném 

rozhovoru přípustné začít odpovídat ještě dřív, než domluví ten druhý, na rozdíl od 

chatu, kde takový přístup naopak umožňuje rychlejší komunikaci. 

 

3.3.4 Tlak na sociální status a sebeprezentaci 

 

Sociální konformita, která je vůči vrstevnické skupině nejvyšší právě v období 

dospívání, je charakteristická mimo jiné sdílením určité představy o tom, co je či není 

atraktivní. A vlastnictví atraktivních věcí, účast na atraktivních aktivitách a celkově 

podíl na všem, co skupina sdílí jako atraktivní, se stává součástí sociálního statusu 

dospívajícího. 

 

Rozvoj komunikačních technologií ke všem statusovým atributům mládeže 

přidal nový prvek, který se postupem času stal dominantním. Trendový smartphone, 

tablet nebo alespoň notebook je v současnosti vzhledem k sociálnímu statusu možná 

důležitější, než značkové oblečení nebo cokoli ji určovalo v minulosti. V současnosti 

ovšem nestačí tyto komunikační prostředky vlastnit, ale také odpovídajícím způsobem 

používat. 

 

Tak jako v minulosti bylo součástí sociálního postavení elit členství v určitých 

klubech, sdruženích nebo aktivitách, v současnosti tuto funkci plní sociální sítě a/nebo 

různé užší skupiny v jejich rámci. A nestačí jen být na nich přítomen, významným 

aspektem sociálního statusu je i sledování „těch správných“ informací, obrázků, videí či 

hudby, dostatek virtuálních kontaktů a podobně. 

 

Vystavování nových mobilů a dalších exklusivních lákadel může ve školním 

prostředí motivovat k šikanování – jak těch chudších studentů bohatšími, tak i naopak. 

Jiným nebezpečím je případné okrádání ze strany větších a méně zajištěných dětí, které 

se jiným způsobem k exkluzivnímu zboží nedostanou. Vedle ostatních negativních vlivů 

se tímto způsobem v dospívajících dětech fixují negativní modely chování i měřítka 

společenského významu, který není odvozován od pozitivních schopností a dovedností, 
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ale od určitého vlastnictví, trendových aktivit a příslušnosti ke skupině a specificky 

definovanému hlavnímu proudu.  

 

A nakonec je zde i tlak na to, aby se člověk v reálu prezentoval jako na profilu 

na sociální síti, doslova aby vypadal (a vystupoval) jako jeho virtuální profil. Tím 

vzniká napětí mezi skutečným živým „já“ a „já“ v kyberprostoru. Tento rozpor může 

působit konstruktivně jako varianta ideálního já, konstrukce představy dokonalého já, 

kterým se člověk dalším rozvojem snaží stát. Nicméně u online identity nejde o projekci 

vlastní, individuálně jedinečné představy o dokonalém já, virtuální identita odpovídá 

daleko spíše na obecné požadavky anonymního kolektivu na sociálních sítích. Nejde o 

dokonalost v něčem „lidském“, ale spíš o dokonalost povrchní: mít vzorný profil, mít 

v přátelích ty správné lidi, reagovat na ty správné podněty, sledovat ta správná média a 

používat ty správné hlášky.  

 

A vzhledem k tomu, že na internetu je velmi snadné realitu pozměnit a vylepšit, 

uživatelům se otevírá velký prostor k fabulaci. Na sociální sítí není nutné vystupovat 

jako identita, ale naopak jako určitý konstrukt, kde se mohou dostat do popředí vlastní 

idealizace. Dospívající tak jsou permanentně v pokušení klamné prezentace, která nutně 

povede spíše k roztříštění potenciální integrity osobnosti, než k úspěšnému dokončení 

jejího vývoje v jednoznačně profilované individualitě. 

 

3.3.5 Tlak na neustálou bezchybnost 

 

Ve společnosti dospívajících v současné době neexistuje něco jako malé nebo 

nevýrazné ztrapnění. Jakékoli společenské selhání může někdo natáčet a poté 

zpřístupnit širokému okolí. Nelze jako dosud spoléhat na to, že nějaké faux pas viděl jen 

omezený počet svědků. Na trapnou scénu před živým publikem se vcelku brzo 

zapomene, nicméně pokud k dané situaci existuje videozáznam, jedna situace se může 

opakovat donekonečna. Videozáznam může kolovat po internetu roky, případně může 

roky trvat, než se nějaký ztrapňující materiál na veřejnosti poprvé objeví.  

 

Je tedy zřejmé, že neustálá společnost současných komunikačních technologií vytváří 

mnohem větší tlak na dospívající, kteří se přirozeně snaží o co nejlepší společenské 

postavení mezi svými vrstevníky. Je možné předpokládat, že takový neustálý tlak je 



38 

 

 

 

velice citelnou stresovou zátěží, která může vést k rozvoji neurotických poruch, 

psychosomatických obtíží, vést k rozvoji vyhýbavého chování, celkové uzavřenosti a 

stažení a defenzivnímu vyhýbání se možnosti jakéhokoli ztrapnění.
44

  

 

Je přirozené, že osobnost člověka se takovému neustálému stresu brání: buďto 

může ohrožení přestat vnímat, respektive ho nevnímá jako tak zásadní (nicméně pak 

hrozí, že se snadno stane terčem), odmítne celek hodnot online komunity (pak ovšem 

hrozí sociální vyloučení, ke kterému se snadno přidává šikana), začne sdílet 

zesměšňující videa sám o sobě (a získá alespoň určitou kontrolu na úkor sebeúcty), 

případně začne sám šikanovat (a odvede od sebe pozornost). Anebo se osobnost může 

rozštěpit, kdy si vytvoří své grandiózní virtuální já, které i když může být nepravdivé, 

tak chrání to skutečné ohrožené já. To z hlediska psychologie ovšem může vést 

k rozvoji dalších duševních poruch.
45

 

 

Vedle toho, že neustálá pozornost a strach ničí současným dospívajícím 

charakteristickou bezstarostnost mládí, tento tlak může mít své vážné sociální, 

psychosomatické i fyzické následky. Neustálý tlak na vlastní prezentaci se může stát 

spouštěčem lehčích psychických problémů, fobií, úzkosti a stresu, ale může vést i k těm 

nejdrastičtějším a nejvíce ohrožujícím důsledkům. Ať už to budou úzkostné poruchy a 

strach, konflikty v sebepojetí, poruchy osobnosti nebo poruchy spánku a příjmu potravy, 

to vše může vést k velmi vážným celoživotním nebo i fatálním následkům. 

 

3.3.6 Rozvolnění morálních hranic a beztrestnost asociálního 

jednání 

 

Znovu může být řečeno, že internet snese všechno a v kyberprostoru je zdánlivě 

vše dovoleno. Respektive tam žádný konkrétní cenzor nekontroluje a nevyžaduje 

dodržování pravidel běžných v reálném světě. Kyberprostor je u dnešních dospívajících 

zároveň první sférou, kde se mohou vymanit z kontrolujícího vlivu rodičů a společnosti, 

a kde také získávají alternativní socializační prostředí a významnou zpětnou vazbu. 

                                                 
44

 NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie, s. 544. 

 
45

 HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 492 s. ISBN 978-80-

7367-404-5, s. 325. 

 



39 

 

 

 

Současní mladí ovšem do online světa vstupují ještě dříve, než si zafixují vlastní 

morální postoje a hodnoty. A namísto konkrétních a jasně stanovených hranic tradiční 

výchovy pak v životě bloudí kolem vágních a relativních hranic internetového světa. 

 

Prostředí online světa vedle toho poskytuje pachateli asociálního jednání pocit 

relativního bezpečí, ať už se jedná o kyberšikanu, kyberstalking nebo další podoby 

asociálního zneužití moderních komunikačních prostředků. Pachatel kybernetického 

asociálního chování má oproti pachatelům tradičních trestných činů možnost uchovávat 

si určitý odstup od oběti, publika i případné trestající autority. Pachatel obrazně řečeno 

nespustí ruce z klávesnice a neušpiní si je zločinem.  

 

Další důležitou charakteristikou kyberkriminality je fakt, že k jejímu páchání 

není třeba žádné zvláštní vybavení ani schopnosti, stačí počítač (tablet, telefon) 

s připojením na internet a větší či menší znalost IT a programování. A obě tyto věci 

současní dospívající mají, s trochou nadsázky, téměř od narození. Kyberkriminalita je 

tak pro dnešní mládež ideální vstupní branou do kriminálního světa, jak již bylo 

zmíněno v podkapitole o hackingu. 

 

3.3.7 Přílišná otevřenost vůči neznámým lidem 

 

Z mnoha důvodů jsou lidé ochotnější sdělovat svoje intimní informace lidem, 

kteří nepatří do jejich bezprostředního sociálního okolí. Fenomén pocitu falešného 

bezpečí a soukromí na sociálních sítích vychází mimo jiné z takzvaného disinhibičního 

efektu, který jako jeho zdroj označuje určitou (klamnou) anonymitu a neviditelnost 

uživatele internetu. Vůči vzdálenějšímu publiku tak lidé na sociálních sítích snadno 

ztrácí zábrany, otevírajíc se jim a zveřejňují i intimní osobní informace.
46

 Toto působení 

pak dále násobí pro dospívající charakteristická „větší ochota podstoupit riziko, pocit 

nezranitelnosti a zvýšená pravděpodobnost, že rizikové chování dospívajících ještě 
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nemá negativní konsekvence, např. ještě nejsou závislí na drogách, ještě nehavarovali 

pod vlivem alkoholu, ještě nevnímají následky nezdravého způsobu stravování.“
47

 

 

Uživatelé sociálních sítí se tak až překvapivě často otevírají internetu, svěřují se 

svým virtuálním partnerům a upevňují tak v sobě zcestné přesvědčení, že anonymní 

prostředí je zárukou soukromí i bezpečí. Nehledě na to, že takové jednání je nebezpečné 

i v samotném virtuálním světě a otevírá prostor pro různé kybernetické útoky, ještě 

nebezpečnější je jeho aplikace v reálném světě. Přílišná otevřenost a důvěřivost vůči 

neznámým lidem může v reálném světě vést k mnoha problémům i rizikovým situacím 

a vystavuje neopatrného člověka ohrožení v mnoha směrech, od znásilnění k okradení, 

napadení a vydírání až vraždě.
48

 

 

3.4 Kazuistika místo závěrečného varování 

 

Jeden z nejznámějších z tragických případů zneužití moderních komunikačních 

technologií se stal roku 2009 ve Velké Británii. Pachatel, Peter Chapman, se dopustil 

kybergroomingu, který završil znásilněním a vraždou své oběti. Nebyl to jeho první 

zločin, již v minulosti byl odsouzen za znásilnění dvou prostitutek. Jeho obětí byla 

sedmnáctiletá dívka Ashleigh Hall, se kterou navázal kontakt pod falešnou identitou 

devatenáctiletého Petera Cartwrighta. Při osobním setkání jí vysvětlil, že je otcem jejího 

známého a doveze jí za ním. Poté co ji odvezl za město, znásilnil a zabil, víceméně 

náhodou ho zkontrolovala policejní hlídka. Chapman se domníval, že policie již o jeho 

činu ví, takže se překvapeným policistům sám přiznal. V roce 2010 byl odsouzen 

k doživotnímu trestu. 

 

 Již samotný dokonaný čin Petera Chapmana je tragédií, nicméně srovnatelně 

děsivé zjištění čekalo na policisty při prohlídce Chapmanova počítače. Na jeho 

facebookovém profilu měl na tři tisíce přátel, respektive přítelkyň, protože to všechno 

byly dívky a ženy ve věku od 13 do 31 let. Od některých z nich již získal intimní 
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eroticky laděné fotografie a poté, co se o případu dozvěděla veřejnost, policii se 

přihlásily další dívky, které se Chapman pokoušel přemluvit k osobnímu setkání. Kolik 

z nich by zemřelo podobně jako Ashleigh, nebýt náhodné policejní kontroly a 

Chapmanova unáhleného přiznání? 

 

 Mělo by být mementem, že muž, který byl usvědčeným sexuálním deviantem, 

mohl bez zájmu policie a aniž by u svých obětí vzbudil jakékoli podezření, používat 

sociální sítě pod cizí osobou, shromáždit kolem svého profilu na tři tisíce možných 

obětí, mnoho z nich přemluvit k zaslání intimních fotografií a některé již přesvědčovat 

k osobnímu setkání. Dá se předpokládat, že i jeho oběti slyšely o nebezpečí hrozícím na 

sociálních sítích, zejména při seznamování s cizími lidmi a sexuálně laděným vztahům. 

Že věděly o všech zásadách bezpečného pohybu na síti a že by na otázku, zda jsou na 

internetu ostražití, sebejistě odpověděly, že samozřejmě. Ale přesto se s novým 

virtuálním ctitelem vydaly na dobrodružnou cestu, která možná neskončila jejich smrtí 

jen díky konkrétní souhře náhod.
49

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

4. Metodologie a teoretický popis výzkumů  

 

 Obsahem praktické části práce je ověření informací uvedených v teoretické části 

praktickým výzkumem. Jednotlivými složkami bude tedy příprava praktického 

výzkumu, zpracování získaných dat, stanovení hypotéz odpovídajících tématu práce a 

na závěr jejich potvrzení nebo vyvrácení na základě získaných výsledků.  

V této kapitole budou popsány cíle následujícího výzkumu, jeho teoretická 

východiska a základní metodika a také popis výzkumného vzorku. 
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4.1 Výzkumný cíl 

 

 Cílem výzkumu jako takového, je ověření dříve uvedených informací a jejich 

platnosti v praxi. Vzhledem k šířce tématu práce, tedy vlivu online chování na skutečný 

život, je nutné ho poněkud zúžit a výzkumný cíl definovat konkrétněji. Cílem průzkumu 

bude tedy průzkum vlivu sociálních sítí, respektive behaviorálních a myšlenkových 

vzorců z nich přejatých na sociální chování současných dospívajících a jejich sociální 

kompetence. Vedle tohoto primárního výzkumného cíle budou zodpovězeny i další 

konkrétní otázky.  

 

4.2 Výzkumné metody 

 

K průzkumu platnosti uvedených informací a stanovených hypotéz o vlivu 

sociálních sítí na chování jejich uživatelů jsem zvolil tři různé metody. Je to jednak 

kvantitativní výzkum mezi studenty, strukturovaný rozhovor s učiteli na téže škole a 

vedle těchto přímých průzkumů také obsahová analýza učitelského periodika. 

Kombinace těchto postupů byla zvolena proto, že umožňuje komplexní pohled na téma 

vlivu sociálních sítí na současné dospívající.  

 

Kvantitativní dotazník je ideálním nástrojem ke srozumitelné kvantifikaci údajů 

od velkého počtu respondentů, zatímco rozhovor umožňuje hlubší zaměření na dané 

téma. Zatímco kvantitativní dotazník, který byl předložený studentům, měl poukázat na 

základní obecné trendy bez individuálního hodnocení, rozhovor s pedagogy se naopak 

do značné míry zaměřoval právě na jejich osobní pohled, zkušenost a také jejich 

subjektivní hodnocení vlivu sociálních sítí na jejich žáky. Jedním ze zajímavých 

výsledků použití těchto dvou metod je možnost porovnat, jakým způsobem se na stejné 

téma dívají dvě specifické oddělené, ale zároveň intenzivně interagující skupiny 

studentů a profesorů. Dotazník oslovoval studenty gymnázia v jižních Čechách, 

strukturované rozhovory byly vedeny s vyučujícími na téže škole.  

 

Analýza učitelských periodik nabízí pohled na téma z dalšího úhlu a vypovídá o 

tom, jakým způsobem je téma vlivů moderních komunikačních technologií reflektované 

v pedagogickém profesním periodiku.   
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4.2.1 Kvantitativní výzkum mezi studenty 

 

K průzkumu mezi studenty jsem připravil vlastní dotazník. Hlavní snahou při 

jeho koncipování byla srozumitelnost otázek vůči respondentům, jednoznačnost 

získaných odpovědí, stručnost dotazníku, který nesměl studenty odradit od spolupráce a 

v neposlední řadě také možnost co možná nejsrozumitelnějšího zpracovaní a analýzy 

získaných dat.  

 

Vedle základních identifikačních otázek na věk a pohlaví respondenta dotazník 

obsahoval sedm otázek. Dvě otázky v dotazníku byly položeny jako polootevřené, pro 

zbývajících pět dalších byly připraveny čtyři možnosti odpovědi, umožňující snadnější 

zpracování získaných dat a pozdější škálové hodnocení.   

 

4.2.2 Strukturovaný rozhovor s učiteli  

 

Výzkum mezi učiteli probíhal metodou strukturovaného rozhovoru. Díky této 

metodě je možné získat relevantní informace i při práci s omezeným počtem 

respondentů. Otázky byly nicméně zaměřeny stejným směrem jako v případě dotazníku 

pro studenty, na roli nových médií v životě studentů, při výuce a při formování jejich 

sociálního chování. Nicméně na rozdíl od dotazníkových odpovědí byly otázky 

formulovány a rozhovory vedeny tak, aby respondentům poskytly prostor pro vyjádření 

vlastních názorů a osobních postojů. 

 

4.2.3 Kvantitativní obsahová analýza periodik pro učitele  

 

Pro kvantitativní obsahovou analýzu pedagogických periodik byl zvolen loňský 

ročník Učitelských novin. V internetovém archivu byl ročník 2014 Učitelských novin 

analyzován z hlediska reflexe problematiky nových komunikačních médií, 

kybernetického asociálního jednání a vlivu současných komunikačních technologií na 

generaci dospívajících studentů.  
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4.3 Výzkumný vzorek 

 

S výzkumnými otázkami jsem se obrátil na dvě oddělené, ale přesto úzce 

související skupiny respondentů. První skupinou respondentů, která odpovídala na 

standardizovaný dotazník, byli gymnaziální studenti od kvinty výše. Dotazník byl 

předložen 146 studentům, přičemž 23 dotazníků se vrátilo neúplně nebo nesrozumitelně 

vyplněných, takže byly z konečného vzorku vyřazeny. Z finální skupiny byl vyřazen 

ještě jeden další dotazník, ve kterém respondent uvedl, že v současnosti pravidelně 

nepoužívá žádnou sociální síť (tvořil tedy 0,8% platných dotazníků), ostatní účastníci 

uvedli, že pravidelně používají alespoň jednu sociální síť. K další analýze zůstalo tedy 

122 dotazníků. Z těchto 122 respondentů bylo 93 chlapců a 29 dívek, ve věkovém 

rozpětí od 15 do 20 let (23 patnáctiletých, 41 šestnáctiletých, 36 sedmnáctiletých, 19 

osmnáctiletých, jeden devatenáctiletý a dva dvacetiletí). 

 

Tabulka 2 - Respondenti podle věku a pohlaví 
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Se žádostí o strukturovaný rozhovor jsem oslovil pět učitelů stejné střední školy, 

kteří předem souhlasili, nicméně dva z nich se později omluvili z důvodu profesní 

vytíženosti. Tři pedagogové, se kterými se nakonec rozhovory uskutečnily, byli dvě 

ženy a jeden muž, ve věku 32, 47 a 53 let. 
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5. Kvantitativní výzkum mezi studenty 

 

Vzhledem k tomu, že cílem dotazníku bylo zachytit vliv sociálních sítí na 

sociální chování respondentů, bylo třeba otázky pečlivě volit a formulovat tak, aby 

nevyvolaly v respondentech defenzivní reakci, fabulaci a potřebu konstrukce falešné 

identity. Nebylo tedy možné ptát se respondentů přímo na to, zda mají problém 

navazovat vztahy v reálném světě nebo zda dokáží druhým lidem empaticky porozumět. 

Otázky tedy byly formulovány co možná nejobecněji, aby byla zaručena otevřenost 

respondentů, ale zároveň tak aby bylo možné získaná data použít k potvrzení informací 

obsažených v teoretické části a splnění výzkumného cíle. 

 

 K tomu aby bylo možné na základě získaných dat ověřit nebo vyvrátit výše 

popsaný vliv sociálních sítí na chování dospívajících, bylo tedy nutné formulovat 

konkrétní hypotézy. V následujícím textu budou tyto hypotézy formulovány, zasazeny 

do kontextu teoretické části a poté konfrontovány s aplikovanými daty získanými 

v průzkumu. Výsledky byly zaneseny do tabulky v procesoru Excel, ze které byly poté 

exportovány do názorných grafů. Na základě této konfrontace bude každá z těchto 

hypotéz ověřena či vyvrácena. 

 

5.1 Stanovení a ověření hypotéz 

 

 V následující části budou stanoveny tři konkrétní hypotézy, vycházející 

z informací uvedených v teoretické části, stanovené tak, aby mohly být ověřeny nebo 

vyvráceny na základě dat získaných v rámci dotazníkového průzkumu. 
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5.1.1 Hypotéza č. 1  

 

Čas strávený na sociální síti pozitivně koreluje s počtem virtuálních přátel. 

 

 Tato hypotéza vychází z předpokladu, že uživatel internetu se na sociálních 

sítích věnuje komunikaci a seznamování s neznámými lidmi, jak bylo uvedeno 

v teoretické části práce, a také že pobyt na sociální síti může přinášet uspokojení 

sociálních potřeb člověka. Z uvedeného vyplývá, že člověk, který tráví více času na 

sociálních sítích, se pravděpodobně zúčastní komunikace s více lidmi, se kterými se 

virtuálně seznámí, tedy si vzájemně zpřístupní soukromé sekce svých profilů. Zároveň 

je možné předpokládat, že uživatel, který tráví více času na sociálních sítích, bude tímto 

způsobem uspokojovat svoje sociální potřeby. Oba tyto předpoklady by tedy měly vést 

k tomu, že doba strávená na internetu bude v přímé úměře k počtu virtuálních „přátel“ 

na sociální síti. Je třeba připomenout, že v této otázce se nijak neřeší kvalita těchto 

vztahů, ale pouze jejich kvantita ve vztahu k času stráveném na sociálních sítích. 

 

 Tuto hypotézu je možné jednoduše ověřit porovnáním odpovědí na dvě přímé 

otázky z předloženého testu, tedy otázku o době strávené online (což se rovná době na 

sociálních sítích) a počtu virtuálních přátel. Aby bylo možné jednoduše znázornit vztah 

mezi časem stráveným na síti a počtem virtuálních přátel, rozdělil jsem nejprve 

respondenty do čtyř skupin podle doby připojení na internet, a poté porovnal počet 

přátel u respondentů z jednotlivých skupin. 
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Tabulka 3 - Doba strávená online 
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Tabulka 4 - Počet virtuálních přátel vzhledem k době online 
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 Z uvedených grafů je jasně viditelné, že čím více rostla doba, kterou uživatelé 

pravidelně tráví na sociálních sítích, roste úměrně tomu i množství virtuálních přátel. 

Lidé, kteří tráví na sociálních sítích více času, vyhledávají více kontaktů a u uživatelů, 

kteří udávají pět a více hodin denně online se vyskytuje jak nejvyšší průměrný počet 



48 

 

 

 

přátel, tak i největší počet uživatelů, kteří jich mají na svém profilu tři sta a více. 

Nicméně je možné pochybovat o tom, do jaké míry byli respondenti upřímní ohledně 

doby online, kde by bylo možné očekávat mnohem vyšší hodnoty.  

 

 První hypotéza, že doba strávená na sociálních sítích pozitivně koreluje s počtem 

virtuálních přátel, se tedy na základě získaných údajů potvrdila. 

 

5.1.2 Hypotéza č. 2  

 

Čas strávený na sociální síti negativně koreluje s počtem skutečných přátel. 

 

Druhá hypotéza vychází z tvrzení, které bylo uvedeno v teoretické části práce, že 

(nadměrné) používání sociálních sítí do určité míry inhibuje sociální schopnosti člověka 

v reálném světě. Pokud je toto tvrzení pravdivé, měl by se s větší mírou času stráveného 

online zároveň snižovat počet přátel z reálného světa. Druhou úvahou, která by měla 

vést ke stejnému výsledku, je i domněnka, že uživatelé, kteří tráví na sociálních sítích 

méně času, saturují svoje sociální potřeby v reálném světě a necítí takovou potřebu k 

seznamování na sociálních sítích. A naopak lidé, kteří na sociálních sítích tráví hodně 

času a mají tam velké množství virtuálních kontaktů, pravděpodobně nebudou cítit 

takovou potřebu (a i dostatek příležitostí) k uspokojení svých sociálních potřeb 

v reálném světě. A zároveň je možné předpokládat, že lidé, kteří tráví více času 

v reálných interakcích, budou těmto vztahům také přikládat větší důležitost, a proto 

budou mít větší tendenci označit lidi ze svého okolí jako přátele. Pokud by tyto úvahy a 

tvrzení odpovídaly realitě, bylo by tedy možné předpokládat nepřímou úměrnost mezi 

časem stráveným online a počtem reálných přátel. 

 

Hypotézu je možné ověřit pomocí porovnání času stráveného online a počtu 

skutečných přátel. Stejně jako u předchozí hypotézy byl vzorek respondentů rozdělen do 

skupin podle času stráveného na sociální síti. Následující graf názorně představuje 

vazbu mezi dobou pravidelného připojení na síti a počtem skutečných přátel. 
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Tabulka 5 - Počet reálných přátel vzhledem k času online 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Méně než

hodinu

1-2 hodiny 3-4 hodiny 5 a více

hodin

Počet reálných přátel vzhledem k času online

Méně než pět

5 až 10

10 až 20

20 a více 

 

 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že i v tomto případě je možné vysledovat určitou 

korelaci mezi časem stráveným na síti a vztahy v reálném světě. Signifikantní je 

zejména relativně početná skupina respondentů, kteří ve všech skupinách deklarovali 

méně než pět reálných přátel, zřejmě to vypovídá o početné skupině uzavřených 

samotářů (nebo izolovaných outsiderů) mezi současnými dospívajícími. Menší množství 

přátel také vypovídá o pravděpodobně horších sociálních a komunikačních 

schopnostech, které ovlivňují kvalitu sociálního života a celkově sociální chování 

člověka. Je ovšem nutné podotknout, že kvantitativní dotazník má své limity a 

především v těchto otázkách, které jsou velmi subjektivní, kdy je každý jedinec může 

vnímat jinak, není možné naplno usuzovat o sociálních schopnostech jedinců či 

outsiderech. Každý z nás vnímá úroveň přátelství a obecně vztahů jinak, proto v tomto 

případě částečně narážíme na metodická omezení.   

 

Z hlediska statistiky se ale stanovená hypotéza, že doba strávená online 

negativně koreluje s počtem reálných přátel, na základě získaných dat potvrdila. 
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5.1.3 Hypotéza č. 3  

 

Velká část současných dospívajících je ohrožena fenoménem – FoMO (Fear of 

Missing Out). 

 

Tato hypotéza vychází z předpokladu, že tlak na sociální pozici a konformitu 

může v kombinaci s prostředím sociálních sítí vytvářet určitý psychosociální tlak na 

intenzivní online život. Hlavní projev FoMO byl v teoretické části práce představen 

jako strach ze zameškání něčeho důležitého. Úzkost se projevuje progresivním 

nutkavým užíváním sociálních sítí, neustálým sledováním aktualizací a nových 

příspěvků a stává se novou variantou obsedantně-kompulzivní poruchy.  

 

 Dalo by se předpokládat, že základním projevem FoMO v jakémkoli stádiu, 

případně významným prediktorem budoucího rozvoje, je čas strávený na sociálních 

sítích a především frekvence kontrolování vlastního profilu. Je tedy možné využít data 

získaná z dotazníkových odpovědí a znázornit, jak velké skupiny dospívajících se 

pohybují v poli relativně nízkého a naopak vysokého rizika FoMO. 

 

 Hlavním faktorem svědčícím o riziku FoMO je frekvence kontrol vlastního 

profilu na sociální sítí. U respondentů, kteří svůj profil kontrolují jednou nebo jen 

několikrát denně není možné mluvit o obsedantním jednání a riziko FoMO je 

minimální; pokud svůj profil uživatelé kontrolují až desetkrát denně, je riziko možné 

vyhodnotit jako střední; naproti tomu při větší frekvenci kontrol již může jít o začínající 

nutkavé jednání a riziko FoMO je vysoké. Nejvyšší riziko FoMO je pak možné 

předpokládat u respondentů, kteří jednak uvedli vysokou frekvenci kontrol vlastního 

profilu a zároveň nejdelší dobu strávenou online. Rozložení rizika FoMO mezi 

respondenty ilustruje následující graf. 
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Tabulka 6 - Riziko výskytu jevu FoMO u respondentů 

 

 

Riziko FoMO u respondentů

25%

32%

27%

16%

Nízké riziko

Střední riziko 

Vysoké riziko 

Nejvyšší riziko

 

  

Z uvedeného grafu je zřejmé, že vysoké a nejvyšší riziko rozvoje FoMO 

ohrožuje celkem 33% respondentů z řad současných středoškolských studentů. Pokud 

tedy účastníci průzkumu reprezentují reálný vzorek společnosti, ohrožuje fobický 

syndrom FoMO plnou třetinu současných dospívajících.. 

 

Hypotéza, že velké části uživatelů hrozí vysoké riziko jevu FoMO, se tedy na 

základě získaných dat potvrdila. 

 

5.2 Zhodnocení 

 

Pomocí empirických dat získaných kvantitativním průzkumem na vzorku 

středoškolských studentů se podařilo potvrdit platnost všech stanovených hypotéz. 

Aplikovaný výzkum tedy potvrdil jednotlivé uvedené teze, stejně jako další tvrzení 

uvedené v teoretické části práci.  
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6. Kvalitativní výzkum mezi učiteli  

 

 Jak již bylo řečeno, strukturované rozhovory se uskutečnily nakonec jen se třemi 

učiteli, jedním mužem a dvěma ženami, ve věku 32, 47 a 53 let. Všichni patří mezi 

zkušené učitele s praxí 12, 20 a 28 let. 

 

Cílem bylo potvrzení hypotézy, že používání sociálních sítí má vliv na sociální 

chování studentů a také moderní komunikační technologie i masmédia mění vnímání a 

názory současné generace dospívajících. Jako učitelé přicházejí respondenti pravidelně 

do styku se současnými dospívajícími a mohou jejich sociální chování hodnotit z osobní 

zkušenosti a přímého pozorování. Zároveň mají dostatečný pojmový aparát a 

pedagogické vzdělání, aby o tématu mohli mluvit s určitým vhledem. 

 

Dotazník (Příloha č. 2) byl koncipován tak, aby hovor navedl na téma sociálních 

sítí a jejich vlivu na chování dospívajících studentů a zároveň poskytl respondentům 

dostatečný prostor pro formulaci vlastních postojů a zkušeností. Otázky mohly být 

formulovány otevřeněji a zároveň u odpovědí hrozí menší zkreslení výsledků idealizací 

skutečnosti, než v případě dotazníků pro studenty, kteří popisovali vlastní chování. 

Nicméně i v tomto případě bylo třeba zachovat neutrální ladění otázek, aby se předešlo 

možnosti zavádějících a návodných dotazů, které by mohly ovlivnit upřímnost, 

otevřenost a autenticitu získaných odpovědí. 

 

Strukturovaný rozhovor budu analyzovat postupně na základě jednotlivých témat 

reprezentovaných odpovídajícími otázkami nebo jejich okruhy.  

 

6.1 Zkušenost respondentů se sociálními sítěmi 

 

Všichni respondenti mají určitou zkušenost se sociálními sítěmi, nicméně ani 

jeden z nich není jejich typickým uživatelem. Jedna respondentka používala v minulosti 

Facebook, ale již před několika lety svůj profil zrušila: „nemám potřebu sledovat životy 

svých blízkých přes internet.“ Ani druhá respondentka nepoužívá sociální sítě „jako 

Facebook“, nicméně byla či je aktivní na různých diskusních fórech. Naproti tomu třetí 
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respondent má několik účtů na různých sociálních sítích, které používá nepravidelně 

podle potřeby k různým účelům (komunikace, ukládání fotek). 

 

6.2 Rozsah užívání sociálních sítí studenty a vnímání hrozících 

rizik 

 

Několik otázek se zaměřovalo na rozsah užívání moderních komunikačních 

prostředků u studentů, které respondenti vyučovali. Všichni respondenti se shodli na 

tom, že moderní komunikační prostředky skutečně ovlivňují jejich studenty, přičemž 

míru jejich užívání ohodnotili slovy „pořád a všude“, „stále větší“ a „každý je používá“. 

Takové hodnocení není nutné dále komentovat, online komunikace je skutečně 

významným fenoménem v realitě současných dospívajících a není možné uvažovat o 

tom, kolika dětí se týká, týká se všech. 

 

 Všichni dotazovaní si uvědomují rizika, která na sociálních sítích hrozí, přičemž 

na prvním místě všichni uvádějí kyberšikanu. Ostatní formy asociálního jednání na 

sociálních sítích explicitně neuváděli. Jeden respondent vedle toho upozornil na 

možnost zveličení možných negativních aspektů nových technologií a seriózní 

hodnocení jejich vlivu přenechává budoucnosti, kdy bude možné vycházet z dostatečné 

zkušenosti.  

 

 Ve svém osobním životě nebo profesní praxi se zatím ani jeden z respondentů 

nesetkal s kyberšikanou nebo jiným asociálním kybernetickým chováním. Přesto jedna 

z respondentek uvedla, že cítí trvalý stres z vědomí, že se může kdykoli stát cílem 

kyberšikany studentů. 

 

6.3 Současní studenti 

 

 Konkrétní otázka se zaměřila na hodnocení vlastností současných studentů a 

jejich hlavní charakteristiky. Rozhovor měl zhodnotit charakteristické vlastnosti 

dnešních dospívajících, ale neměl sklouznout k moralizování, proto byla tato část 

formulována jako otázka po silných a slabých stránkách. Jako hlavní silné stránky 
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současných studentů jednotliví respondenti uvedli, že jsou „odvážní, schopní ke všemu 

se vyjádřit“, „otevření“ a „asertivní“. Naopak jako jejich slabé stránky uvedli, že 

„nemají hranice a ani si nemyslí, že by nějaké měli mít“, „jsou líní a agresivní“ a 

„nevychovaní“.  

 

 Takové vyjádření v podstatě potvrdilo pozitivní i negativní působení vzorců 

chování přejatých ze sociálních sítí a tedy i fakt prolínání chování naučeného na 

sociálních sítích s reálným světem.  

 

Pro vytvoření vědeckých závěrů by ale bylo opět potřeba zkoumat tyto aspekty 

mnohem hlouběji a navíc s daleko větším množstvím respondentů, což nebylo cílem 

práce ani v mých možnostech. Obrovskou roli hraje v tomto případě subjektivní pojetí 

každého z dotazovaných učitelů a navíc i z hlediska statistického vzorku je možné, že 

učitelé prostě dostali „špatné“ třídy. Nesmím zapomenout ani na běžný výzkumný jev a 

tím je snaha respondentů odpovědět tak, jak si výzkum přeje. Což v tomto případě hrálo 

dle mého pozorování velkou roli. I když otázky nebyly položené tendenčně, z učitelů 

jsem cítil jistou snahu odpovědět tak, aby to mělo vliv na případné budoucí rozhodnutí 

týkající se změn ve výuce a podobně.   

  

6.4 Sociální chování studentů 

 

Hlavní soubor otázek se soustředil na sociální chování studentů a vliv používání 

sociálních sítí na něj. Všichni respondenti se shodli na tom, že mohou pozorovat určité 

charakteristické tendence u současných studentů, nicméně jeden respondent se zdráhal 

je spojit přímo s užíváním sociálních sítí. 

 

Vzhledem k působení sociálních sítí se všichni respondenti shodli v tom, že mají 

na jejich studenty vliv. Přestože otázka nijak nemířila konkrétně na negativní působení, 

ale na působení jako takové, všichni respondenti spontánně tento vliv charakterizovali 

jako negativní a vztahovali ho ke komunikaci. Jako spjaté s působením sociálních sítí 

vnímali například zkratkovitost a necitlivost komunikace nebo neschopnost formulovat 

a kultivovaně se vyjadřovat. 
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Jednotliví respondenti se shodli na negativním vlivu, který komunikace na 

sociálních sítích má na komunikační schopnosti současných studentů. Podoba těchto 

problémů byla formulovaná různě, jednou jako neschopnost navázat kontakt s opačným 

pohlavím, jindy jako celková neobratnost při práci se slovy. 

 

Při konkrétnějším rozvedení tématu vlivu sociálních sítí na chování studentů 

jedna respondentka uvedla, že jsou „neschopní rozlišit různé formální a neformální 

situace, ve všech jednají stejně“. To by napovídalo, že studenti mají problémy 

s diferencováním reálných sociálních situací a odpovídající regulací vlastního chování. 

Vliv sociálních sítí pedagogové vidí i v oblasti přátelských i partnerských vztahů 

v reálném světě. I tyto vztahy učitelé hodnotí jako povrchnější, virtuální a reálné 

přátelství spolu splývají a čím dál více znamenají pouze „kliknout na myš“. 

 

Často se objevoval i prvek izolace jednotlivce a jeho osamělosti. Moderní 

komunikační prostředky vytlačují tradiční interakci tváří v tvář a minimálně v optice 

svých učitelů se současní studenti čím dál méně baví mezi sebou a raději tráví čas 

komunikací na sociálních sítích. Intenzivní navazování vztahů na sociálních sítích tak 

doplňuje čím dál větší vztahové vakuum v reálném světě. 

 

Pozoruhodné je, že v odpovědích respondentů na otázku po chování ovlivněném 

vzorci zazněla explicitně i „otevřenost všemu a všem“. Studenti prý za upřímnost 

považují pocit, že nemají co skrývat, že informace na sociálních sítích, ale ani v reálném 

světě, nemohou být použity proti nim. Potvrzuje se tak působení sociálních sítí, které 

vyvolávají ve svých uživatelích falešný pocit bezpečí, stejně jako předpoklad, že 

uživatelé sociálních sítí budou tuto iluzi přenášet i do reálného světa.  

 

Na druhou stranu se mezi odpověďmi objevilo i ocenění pozitivních stránek 

sociálních sítí, které podle jedné z učitelek podporují trvalost přátelských vztahů 

(například mezi bývalými spolužáky), umožňují překonání komunikačních bariér 

(„sociální fobie“) a učí dospívající „komunikovat a začlenit se“. 
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6.5 Vliv na studium 

 

Když se pozornost zaměřila na vliv sociálních sítí na studijní výsledky, opět se 

opakovalo stejné spektrum odpovědí. Všichni respondenti se shodli na určitém 

negativním působení komunikačních vzorců přejímaných z komunikace na sociálních 

sítích, přičemž jeden z nich opět poněkud zpochybňoval příčinnou souvislost mezi 

online komunikací a studijní úrovní svých studentů.  

 

Zmiňována byla například neschopnost práce s informacemi, kterými jsou 

současní studenti zavaleni, a proto pro ně jednotlivá informace ztrácí hodnotu. Hodnota 

určité informace proto již nespočívá v její pravdivosti nebo použitelnosti v reálném 

světě či při studiu, ale v její atraktivitě v prostředí sociálních sítí. Studenti prý nechtějí 

dlouho přemýšlet o různých hlediscích nebo pohledech na realitu a formulovat složitější 

myšlenky, naproti tomu mají tendenci přijímat zjednodušené výklady reality a 

přemýšlet pod dojmem povrchních dojmů. 

 

Další oblastí je nedostatek zájmu o studium, který současným studentům 

výrazně chybí. Z mého osobního pohledu je to ale zcela irelevantní poznatek ne přímo 

se dotýkající moderních komunikačních technologií. Opět by bylo nutné daleko hlubší a 

rozsáhlejší zkoumání tohoto jevu. Často zmiňované je i používání online 

komunikačních prostředků při hodinách, které učitelé vnímají jako velký problém a 

zdroj studijních problémů. K tomu se přidávají problémy se soustředěním, zaměřením a 

udržením pozornosti, které opět mohou souviset s užíváním sociálních sítí. 

 

Nicméně jeden z respondentů zdůraznil, že současné zhoršování studijních 

výkonů jejich studentů podle něho souvisí spíše s výchovnými problémy (absence, 

nedostatečná domácí příprava a pozornost, neúcta k profesorům), než zhoršováním 

studijních schopností v důsledku komunikace na sociálních sítích.  

 

 Jiným aspektem zmiňovaným v teoretické části práce, na který časté problémy 

s užíváním komunikačních prostředků při vyučování ukazují, je aktuálnost FoMO, 

strachu ze zameškání. Alespoň u části studentů by se tak mohla vysvětlit jejich 
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neschopnost přerušit online komunikaci, ani když jim to přináší velmi konkrétní 

problémy v reálném světě školy. 

 

 Celkově je vliv online komunikace na studijní výsledky jejich uživatelů 

hodnocen jako negativní. Nicméně využívání moderních komunikačních prvků ve 

výuce (sítě typu Moodle) označují jako pozitivní („šetří peníze a čas na kopírování“), 

nicméně upozorňují, že větší zapojení například tabletů do výuky by mohlo vést 

k dalšímu rozptylování pozornosti studentů při hodinách. 

 

6.6 Zhodnocení  

 

 Všichni učitelé, se kterými byl veden rozhovor, v podstatě potvrdili základní tezi 

o skutečně působícím vlivu sociálních sítí na chování jejich uživatelů. Pozoruhodná 

byla míra shody v jejich odpovědích, přičemž jednotlivé rozhovory byly samozřejmě 

vedeny odděleně. Zdá se tedy, že osobní zkušenost učitelů s vlivem online komunikace 

na jejich studenty je do značné míry podobná a podobně ho i reflektují. Přestože se 

jejich odpovědi přirozeně rozcházely ve způsobu, jakým tento vliv vnímají, 

v základních obrysech jeho působení se shodli. Uváděné projevy tohoto vlivu v podstatě 

odpovídají předpokladům uvedeným v teoretické části práce, ať už je to omezení 

sociálních schopností, problémy s komunikací, nezdravá otevřenost a podobně.  

 

 Je tedy možné považovat základní hypotézu této práce, tedy, že sociální sítě 

ovlivňují chování svých uživatelů, za potvrzenou. Stejně tak se potvrdila i další 

konkrétní tvrzení uvedená v teoretické části práce, vypovídající o reálných projevech 

tohoto vlivu. 
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7. Obsahová analýza Učitelských novin 

 

Analýza periodik je specifickou metodou, která nabízí pohled na zkoumaný 

fenomén z hlediska mediální pozornosti, tedy to, jak často a jakým způsobem se 

periodika věnují analyzovanému tématu. Následující průzkum se zaměřil na potvrzení 

hlavní hypotézy o vlivu sociálních sítí na chování svých uživatelů. Následující analýza 

jednoho ročníku Učitelských novin se zaměřuje na to, jakým způsobem je téma vlivu 

sociálních sítí na chování jejich uživatelů vnímané a reflektované v pedagogických 

kruzích. Dalším předpokladem bylo, že učitelé, kteří se každodenně setkávají 

s chováním dospívajících v interakci s moderními komunikačními prostředky, budou 

toto téma reflektovat a v Učitelských novinách bude možné sledovat odpovídající 

zasvěcenou diskuzi. 

 

V ročníku 2014 Učitelských novin se objevilo sedm článků, které se více či 

méně týkají tématu vlivu sociálních sítí na chování člověka, kybernetickému 

asociálnímu jednání a interakce moderních technologií a dospívajících studentů. 

  

7.1 Digitální přistěhovalci a digitální domorodci  

Učitelské noviny č. 03/2014, Lenka Eckertová 

 

Děti dostávají online komunikační prostředky již v mladším školním věku, často 

i dříve. Důvodem může být například snaha o udržení kontaktu a kontroly, když jsou 

děti mimo domov, k čemuž jsou smartphony ideálním prostředkem. Nicméně jejich 

nadšení z mobilů v rukách dětí učitelé nesdílejí. Smartphony svádějí k nevnímání výuky 

a hraní si pod lavicí - a natáčení materiálu pro potenciální kyberšikanu spolužáků a 

učitelů. Je však možné jejich používání zakázat a vyvolat možný odpor rodičů, kterým 

by se přetržený kontakt nelíbil? A je vůbec možné zakázat používání mobilů například o 

přestávkách? A je potom možné, aby učitelé zakázané přístroje používali? Na tyto 

otázky ovšem v článku chybí odpověď. 

 

 Vzhledem k tomu, že děti s moderními technologiemi doslova vyrůstají, 

přirozeně předčí starší generace ve zručnosti v jejich používání. Odtud vychází dělení 
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na digitální domorodce (současní dospívající) a digitální přistěhovalce. A v tom také 

autorka článku spatřuje jeden z mnoha problémů digitalizace českého školství. 

Samozřejmě kromě mnoha jiných, které jsou v článku zmíněny. Nicméně řešení 

sociálně patologických jevů navázaných na používání moderních technologií školními 

dětmi, v článku navrženo není. Tedy kromě rady, aby se učitelé na Facebooku spojili se 

svými studenty a snažili se „proniknout do tajů sociálních sítí, aby pochopili, jakým 

způsobem děti a teenageři uvažují.“ 

 

 Autorka v části článku mluví o tématu pronikání online technologií do škol a 

problematických jevech, které jsou s tím spojeny. V této části výslovně zmiňuje některé 

fenomény, které byly popsány v teoretické části, a potvrzuje v ní uvedené informace. 

Nicméně velkou část svého článku věnuje naopak digitalizaci školství a vypočítávání 

problémů, které musí překonávat. Nicméně jedná se o problémy technického a 

provozního rázu, které s tématem této práce nesouvisí.
50

 

 

7.2 Přivítejte tabletového škotka 

Učitelské noviny, č. 05/2014, Radmil Švancar  

 

Článek se týká se to projektu „Škola na dotek“, který inicioval radní Prahy 6 O. 

Balatka. Ten se dostal na veletrh do Londýna, kde zjistil, že místní studenti ve školách 

používají tablety.  

 

A protože prý měl sám s tabletem dobré zkušenosti, začal pracovat na projektu, který by 

zavedl tablety do výuky i u nás. Je dokonce zmíněna vize 1:1, kdy by na jednoho 

studenta měl připadnout jeden tablet nebo počítač. A radní Balatka ve výčtu pozitiv, 

které by to mělo, dokonce tvrdí, že „práce s tabletem na druhé straně podle odborníků 

podporuje rozvoj jemné motoriky.“ 

 

 Jako hlavní problém je zmiňovaný především nedostatek peněz na zavádění a 

provozování nových přístrojů (aplikace, zabezpečení, síť, wi-fi). Ten se ovšem na Praze 
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6 podařilo vyřešit, když radnice odsouhlasila deset milionů pro 15 zapojených škol. 

Jako další problém je naznačena malá ochota učitelů zavádět nové prvky do výuky, ale i 

ta se prý podařila překonat a učitelé se pro věc nadchli. A tak například v ZŠ Bílá 

nakoupili (nebo nákup stále plánují) tablety pro žáky 2. třídy s rozšířenou výukou 

jazyků. V současnosti se tedy mohou věnovat vyřešení posledních problémů, kterým je 

zajištění technického zázemí pro rozrůstající se síť, nedostatek moderních výukových 

aplikací a nutnost „respektovat i tu malou část rodičů, kteří si nepřejí, aby jejich děti 

s počítači pracovaly.“ 

 

 Článek oslavuje tento projekt a jeho protagonisty, ovšem z hlediska tématu této 

práce je možné vidět i jiné problémy, protože se sice vyslovuje k používání online 

komunikačních prostředků, nicméně zcela opomíjí možná rizika plynoucí z jejich 

používání. K tématu této práce se tedy nevyslovuje a svým způsobem naopak zvyšuje 

kontakt studentů s online komunikačními technologiemi, což a priori nemusí být špatně, 

na druhou stranu je potřeba vnímat a soustředit se na možná bezpečnostní rizika a 

hrozby zneužití. 
51

 

 

7.3 Je to bezpečné, dokud si někdo nesedne ke klávesnici 

Učitelské noviny, č. 07/2014, Radmil Švancar  

 

Článek vznikl jako příspěvek ke dni internetové bezpečnosti 11. února. Autor 

konstatuje, že internet vznikal jako síť pro dospělé, dnes ho ale využívají i děti. A určité 

služby, například sociální sítě, naopak využívají především děti a mladí dospělí. Děti se 

na internetu pohybují, přestože to v žádném případě není „jejich“ prostředí. A jestliže se 

internet i jiné technologie často přirovnávají ke zbrani, která je nebezpečná jen 

v nepovolaných rukou, zkusme si představit nůž, břitvu nebo třeba odpalovací tlačítko 

atomové bomby v rukou předškolního dítěte. 
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„Internet by byl naprosto bezpečné prostředí, nebýt jeho uživatelů.“ Nebo alespoň těch 

uživatelů, kteří vědomě či nevědomě škodí ostatním. Národní centrum bezpečnějšího 

internetu (NCBI) proto vyhlásilo Den bezpečnějšího internetu (SID, Safer Internet Day). 

Přihlásit se mohli školy, které připravovali jakýkoli osvětový program varující před 

negativními aspekty používání internetu a propojili svoje stránky s informacemi o Dni 

bezpečnějšího internetu. 

 

Představen byl také komiks Hustej internet, který informuje, přijatelnou formou 

pro současné dospívající, o možných rizicích neuváženého pohybu v kyberprostoru. 

Tyto a jiné informace mohou zájemci najít na webovém portálu eSafety Label, který 

vznikl jako mezinárodní projekt podporovaný několika evropskými zeměmi. 

 

Tento článek jasně označil jeden z kořenů problematického vlivu internetu a 

sociálních sítí na dospívající, tj. že jde o prostředí, které nebylo vytvořeno pro ně, 

nerespektuje jejich potřeby a neodpovídá jejich stupni zralosti. Stejně pozitivně je třeba 

hodnotit snahu informovat dospívající o nebezpečích kyberprostoru přístupnou a 

srozumitelnou formou komiksu, stejně jako mezinárodní iniciativu eSafety Label.
52

 

 

7.4 Újma ve virtuálním světě bolí stejně jako v tom reálném 

Učitelské noviny, č. 08/2014, Lukáš Doubrava  

 

Rozhovor s policejní psycholožkou L. Čírtkovou míří konkrétně na témata 

kybernetického asociálního jednání, mezi kterými je zdůrazněna především 

kyberkriminalita a kyberšikana. Specialistka na psychologii pachatelů i obětí uvádí, že 

tyto útoky „jsou o to zrádnější, že vnějšímu okolí se často dlouho zdá, že s oběťmi je 

vše v pořádku.“.  

 

V dalších otázkách se mimo jiné vyslovuje k psychické zranitelnosti obětí 

kybernetických útoků, fenoménu fiktivní identity (pachatel se stylizuje do někoho, kdo 

může splnit očekávání oběti; čím horší jsou úmysly, tím dokonalejší je i maskování), 
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vztahu mezi rodiči a dětmi (které se často bojí svěřit se s kybernetickým napadením), 

splývání virtuální a skutečné reality (přičemž v každé platí jiná pravidla), reálnému 

prožitku újmy z virtuálního útoku (virtuální zranění reálně bolí) a vhodné strategii pro 

seznamování dětí s internetem (od plné rodičovské kontroly a vedení k jejímu 

postupnému uvolňování). Jako nejnebezpečnější formy asociálního kybernetického 

jednání považuje Čírtková ty, kde se přes internet odehrává pouze předehra (například 

vylákání oběti) ke skutečnému zločinu v reálném světě. 

 

Tento rozhovor se vyslovoval přímo k tématu kybernetických hrozeb a jejich 

vnímání ze strany obětí. Kybernetické útoky bere naprosto vážně a ve všech 

konkrétních informacích souhlasí s tvrzeními uvedenými v teoretické části této práce.
53

 

 

7.5 Virtuální stopa by neměla být hluboká 

Učitelské noviny, č. 08/2014, Lukáš Doubrava  

 

Základní premisou tohoto článku je, že kyberprostor a reálný svět jsou již 

neoddělitelně spjaty a nemá smysl před tímto faktem zavírat oči a snažit se děti od 

virtuálního světa izolovat. Jedinou cestou, jak ochránit dospívající generaci před 

nebezpečím na internetu, je tedy děti odpovídajícím způsobem připravit. A čím dříve, 

tím prý lépe. Internetová osvěta by podle autora článku měla začít již v předškolním 

věku. Je totiž lepší, když do světa internetu uvedou dítě o něco dříve rodiče, než o 

trochu později jeho kamarádi. 

 

V souvislosti s virtuální bezpečností by si děti měly co nejdříve uvědomit, že za 

sebou zanechávají určitou nesmazatelnou virtuální stopu. Ta může být hluboká a 

obsahovat i detailní osobní informace, anebo mělká a obsahovat jen určité obrysy. A 

čím hlubší brázda, tím větší nebezpečí kybernetického napadení a dalších problémů 

v budoucnosti. Děti by tedy měly co nejdříve přijmout zodpovědnost nejen za svou 

reálnou, ale i virtuální existenci a bezpečnost. 
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Článek se opět vyslovuje přímo k tématu kybernetické bezpečnosti dospívajících 

dětí, proto tedy úzce souvisí s tématem této práce. Zdůrazňuje citlivou a časnou 

rodičovskou výchovu k zodpovědnosti na internetu a odráží pochopení vážností 

tématu.
54

 

 

7.7 Krize krizové linky 

Učitelské noviny, č. 09/2014, Radmil Švancar 

 

Článek, který s tématem práce souvisí spíše okrajově. Nicméně jsem považoval 

za vhodné ho v tomto přehledu zmínit, protože právě krizové linky jsou často tím 

prvním místem, kam se oběti kybernetického útoku obracejí. Ale i na krizové linky 

dolehly důsledky ekonomické krize, tudíž příjmy společností z různých dotací, 

sponzorských darů a dalších zdrojů poklesly o 10-15%. A aby bylo možné pokračovat 

v činnosti krizové linky, vznikl Klub přátel Linky, který vyhlásil sbírku za účelem 5 

milionů korun, které by mohly zajistit fungování služeb na dosavadní úrovni.  

 

Myslím, že tento článek s tématem práce souvisí právě v tom, že do značné míry 

odráží vnímání kybernetických útoků veřejností, současné priority společnosti a 

hodnotu, jakou přikládáme pomoci ohroženým dětem.
55

 

 

7.7 Program prevence kriminality 

Učitelské noviny, č. 09/2014, Pavla Petková 

 

Krátké oznámení o zahájení Programu prevence kriminality v Karviné, na 

kterém se ZŠ a MŠ Prameny spolupracují s Městskou policií Karviná. Dalo by se 

očekávat, že se takový program alespoň částečně dotkne nebezpečí kyberkriminality 
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nebo celkově kybernetické bezpečnosti. Nicméně jakákoli zmínka o ní ve výčtu témat, 

kterým se program bude věnovat, chybí.  

 

Takto koncipovaný program zřejmě vypovídá o tom, že při přípravě tohoto 

preventivního programu nebyla kyberkriminalita vnímána jako aktuální hrozba, které by 

bylo vhodné věnovat pozornost a prostor.
56

 

 

7.8 Zhodnocení 

 

 Analýza jednoho ročníku Učitelských novin ukázala, že přímo či volně se 

k tématu vlivu sociálních sítí nebo internetu na chování jeho uživatelů vztahovalo sedm 

článků. To při měsíční periodicitě činí 0,58 článku na jedno, respektive 1,2 článku na 

dvě vydání.  

 

 Z těchto článků se k tématu ve smyslu této práce přímo vyjadřovaly pouze tři 

články, respektive dva články („Virtuální stopa by neměla být hluboká“, „Je to 

bezpečné, dokud si někdo nesedne ke klávesnici“) a jeden rozhovor („Újma ve 

virtuálním světě bolí stejně jako v tom reálném“). Jedna práce se dotýkala tématu jen 

částečně („Digitální přistěhovalci a digitální domorodci“) a další se sice vyjadřovala 

přímo k tématu používání online komunikačních prostředků dětmi a dospívajícími, ale 

nezmiňovala žádná rizika potenciálně vyplývající z jejich používání („Přivítejte 

tabletového škotka“). Další dva články („Krize krizové linky“ a „Program prevence 

kriminality“) se tématu dotýkaly více či méně volně a jejich vyznění je spíše negativní – 

v rámci primární prevence není třeba děti připravit na kybernetické hrozby a linka 

pomoci ohroženým dětem a mládeži musí vyhlásit sbírku, aby mohla udržet svůj 

provoz. 

 

 Tématu sociálních sítí (nebo internetu obecně) se tedy věnovalo tedy 3,5 článku 

z přibližně 120 v celém analyzovaném roce, což velmi hrubým odhadem znamená, že 

téma získalo necelé tři procenta celkového prostoru. Vzhledem k závažnosti tématu a 

jeho aktuálnosti v pedagogickém prostředí se to zdá být až překvapivě málo. Jednotlivé 
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články spolu sice souhlasí, ale nevytváří nějakou ucelenou koncepci nebo vzájemný 

dialog. Živá a zasvěcená diskuse na pomezí akademické a aktivní učitelské půdy na 

stránkách Učitelských novin tedy zřejmě neprobíhá. 

 

Uvedené články sice potvrzují vážnost tématu, kterému se dostává plného 

pochopení, ovšem zřejmě jen v některých kruzích. Jiné články naproti tomu naznačují, 

že společnost si stále nepřipouští vážnost problému a aktuální nutnost jeho řešení. 

Ostatně k podobnému závěru svádí i samotná četnost k tématu zaměřených článků. 

Nicméně pokud se již články na stránkách Učitelských novin vyslovovaly k tématu, 

uvedené informace potvrzovaly základní hypotézu této práce, tedy, že používání 

sociálních sítí může negativním způsobem ovlivňovat chování svých uživatelů a je 

potřeba se na tuto problematiku preventivně zaměřit.  

  

Závěr 

 

 „Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.“ Proč se v tomto úsloví objevuje právě 

oheň? Možná proto, že oheň byl jednou z prvních technologií, které člověk ovládl a 

která změnila jeho svět. Nicméně na místo ohně můžeme dosadit mnoho jiných 

technologií, které změnily svět později, a úsloví bude platit stejně. A v kontextu této 

práce to bude stoprocentně platit o sociálních sítích a obecně moderních komunikačních 

technologiích i médiích jako celku.    

 

Z mého pohledu je třeba opakovaně zdůraznit, že cílem této práce nebylo 

zavrhnout internet a sociální sítě jako nemorální a destruktivní, ale představit možný 

vliv užívání sociálních sítí na reálné chování člověka, právě proto, aby bylo možné 

využít jejich přínos, omezit rizika a především se jim naučit preventivně předcházet.  

  

I kyberšikana může skončit relativně šťastně, jako v případě známého Star Wars 

Kid, Ghyslain Raza, jehož nešťastně natočené video před lety obletělo internet. A 

zatímco Star Wars Kid dobýval svými pohybovými kreacemi svět, svět svým 

posměchem naopak dobil jeho. Ghyslain se zhroutil a musel se svěřit do péče 

psychiatrů. Ovšem nakonec vyšel z celé situace vítězně, vystudoval práva a teď se 

věnuje právě kyberšikaně a pomoci jejím obětem. Bohužel, mnoho jiných svůj boj 
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s různými formami kybernetických útoků zaplatilo svým životem nebo psychickým 

zdravím. 

 

 A kyberšikana je přitom pouze špičkou ledovce různých rizik, která jsou spjata 

s prolínáním kybernetického a reálného světa. Dění v kyberprostoru je reálné a razantně 

proniká do skutečného světa a skutečných lidských životů. V této práci se podařilo 

prokázat souvislost mezi používáním sociálních sítí a určitými myšlenkovými a 

behaviorálními vzorci, které si jejich uživatelé přenášejí do reálného světa. A i když 

jsou fenomény jako FoMO, FoBO a další možná méně nebezpečné, než kyberšikana a 

jiné závažné sociálně patologické jevy, jsou daleko rozšířenější mezi obecnou populací. 

Z hlediska teorie a mnou provedených výzkumů se dá opravdu usuzovat o tom, že 

sociální sítě zcela mění vnímání a chování současné generace.  Proto věřím, že se mi 

podařilo prokázat důležitost tohoto tématu z hlediska celé společnosti. Obraz budoucího 

světa je v současných dětech a dospívajících. V této práci se ukázalo, že minimálně 

určitý způsob používání sociálních sítí a internetu s sebou nese některé závažné 

negativní vlivy na chování v reálném světě. Nebylo by tedy rozumné věnovat tomuto 

tématu větší pozornost nejen v akademických kruzích, ale hlavně v praktickém životě? 

 

 Míra používání sociálních sítí nejčastěji v kombinaci s mobilním připojením je u 

současné generace dospívajících bezmála stoprocentní a společenský život mladých lidí 

se čím dál více přesouvá do virtuální roviny. A je velmi pravděpodobné, že další rozvoj 

komunikačních technologií bude znamenat ještě intenzivnější pronikání kyberprostoru 

do reálného světa a jejich další splývání. Pokud je tedy vliv sociálních sítí 

problematický v současnosti, je možné předpokládat, že v budoucnosti bude ještě 

narůstat. 

 

 Není možné ani cílené „vypnout internet“ nebo ho zakazovat. Současně také 

není možné daný problém ignorovat a stále striktně oddělovat virtuální svět od toho 

skutečného. Rozumný přístup je přijmout internet a sociální sítě takové jaké jsou. Vidět 

je v jejich skutečné podobě, s jejich pozitivními i negativními aspekty, uvědomovat si 

jejich výhody i rizika a s tímto vědomím je používat. Je třeba využití internetu a 

sociálních sítí kultivovat a zejména dospívající generace dostatečně a včas na vstup do 

kyberprostoru připravit. 
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 Věřím, že se mi v této práci podařilo naplnit její základní smysl, tedy potvrdit 

tezi, že sociální sítě ovlivňují určitým způsobem chování svých uživatelů v reálném 

světě. A pokud se mi podařilo představit problém působení sociálních sítí na jejich 

uživatele především z řad dospívajících v jeho naléhavosti a vážnosti, tato práce 

naplnila svůj původní účel. 

 

 

Summary  

 

In conclusion I would like to emphasize the importance of a regular focus on the 

social sites and modern communication technologies which with their obvious positive 

effects have also negative aspects and potential risks for their users, especially children 

and adolescents. 

 

The necessity of preparing and providing professional educational programs is 

crucial for protecting our future adult generation, which could be seriously threatened 

without a solid background and knowledge how to behave on the internet and how to 

critically perceive a huge amount of data and information.  

 

In the theoretical part I have in detail described current negative aspects of 

contemporary usage of modern communication technologies. Cyber – bullying, 

grooming, stalking, sexting and other social pathological phenomena should get the 

serious attention among laic and expert public, because as currently performed research 

shows, not only a high penetration of internet, social sites and smartphones, but also 

change in behavior patterns among social sites users causing potentially dangerous 

situations.  

 

Besides above mentioned threats which can cause severe health and mental 

problems, there are other phenomena such as Fear of Missing Out or Fear of Better 

Option which are much more usual for ordinary people using social sites. Due to the 

extensive connected online groups, one can get an access to formerly unimaginable 

amount of information and especially socializing possibilities, thus an affected user 

cannot decide what is the best for him or her. These quite usual situations can end up 

with the obsessive compulsive disorder. Therefore this kind of behavior could possible 

cause working, family and partner issues in real life.  



68 

 

 

 

 

In the practical research part I tried to demonstrate how high school students are 

directly affected by often usage of social sites and internet, not only in the way of their 

grades but also in the way of limiting their communication and social skills. This 

hypothesis was partially confirmed due to the quantitative questionnaire among students 

and also because of the extensive qualitative interviews with teachers at the same high 

school. Although the first two conducted research showed the importance of the 

outlined thesis theme, the third research on the contrary proved, that the focus of expert 

journals is not so frequent regarding the above mentioned issues. Nevertheless the goal 

of thesis was from my point of view achieved, because I proved the direct connection 

between online and real lives and the absolute necessity to generally perceive this topic 

as a serious one.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Použitá literatura  
 

Odborná periodika  

 

1. PARK, Namkee, Borae JIN a Seung-A Annie JIN. Effects of self-disclosure on 

relational intimacy in Facebook. Computers in Human Behavior [online]. 2011, 

vol. 27, issue 5,s. 1974-1983. DOI: 10.1016/j.chb.2011.05.004. 

 

2. POSTMES, Tom, Russell SPEARS a Martin LEA. Intergroup differentiation in 

computer-mediated communication: Effects of depersonalization. Group 

Dynamics: Theory, Research, and Practice [online]. 2002, vol. 6, issue 1, s. 3-

16. DOI: 10.1037/1089-2699.6.1.3. 

 

3. PRZYBYLSKI, Andrew K., Kou MURAYAMA, Cody R. DEHAAN a Valerie 

GLADWELL. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of 

missing out. Computers in Human Behavior [online]. 2013, vol. 29, issue 4, s. 

1841-1848. DOI: 10.1016/j.chb.2013.02.014 

 

4. RAU, Pei-Luen Patrick, Qin GAO a Yinan DING. Relationship between the 

level of intimacy and lurking in online social network services. Computers in 

Human Behavior [online]. 2008, vol. 24, issue 6, s. 2757-2770.DOI: 

10.1016/j.chb.2008.04.001. 

 

5. RYAN, Tracii, Andrea CHESTER, John REECE a Sophia XENOS. The uses 

and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal of Behavioral 

Addictions [online]. 2014, vol. 3, issue 3, s. 133-148. DOI: 

10.1556/jba.3.2014.016 

 

 

6. TOKUNAGA, Robert S. Social networking site or social surveillance site? 

Understanding the use of interpersonal electronic surveillance in romantic 

relationships. Computers in Human Behavior [online]. 2011, vol. 27, issue 2, s. 

705-713. DOI: 10.1016/j.chb.2010.08.014. 

 



70 

 

 

 

7. WHITTY, Monica T. a Tom BUCHANAN. The Online Romance Scam: A 

Serious Cybercrime. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 

[online]. 2012, vol. 15, issue 3, s. 181-183. DOI: 10.1089/cyber.2011.0352 

 

8. WHITTY, Monica T. Liberating or debilitating? An examination of romantic 

relationships, sexual relationships and friendships on the Net. Computers in 

Human Behavior [online]. 2008, vol. 24, issue 5, s. 1837-1850. DOI: 

10.1016/j.chb.2008.02.009 

 

9. ZHAO, Shanyang. Do Internet Users Have More Social Ties? A Call for 

Differentiated Analyses of Internet Use. Journal of Computer-Mediated 

Communication [online]. 2006, vol. 11, issue 3, s. 844-862. DOI: 

10.1111/j.1083-6101.2006.00038.x 

 

10. ZHENGCHUAN, Xu; ZHANG, Wei. Victimized by Phishing: A Heuristic-

Systematic Perspective. Journal of Internet Banking and Commerce [online]. 

2012,17(3). ISSN1204-5357 

 

 

Online zdroje a články  

 

1. DOUBRAVA, Lukáš. Újma ve virtuálním světě bolí stejně jako v tom reálném 

[online]. In: Učitelské noviny, 2014, 8 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7806. 

2. DOUBRAVA, Lukáš. Virtuální stopa by neměla být hluboká [online]. In: 

Učitelské noviny, 2014, 8 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7803. 

3. ECKERTOVÁ, Lenka. Digitální přistěhovalci a digitální domorodci [online]. In: 

Učitelské noviny, 2014, 3 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/ ?archiv&clanek=7725. 

4. HAMPTON, Keith, GOULET, Lauren S., RAINIE, Lee a Kristen PURCELL. 

Social networking sites and our Lives [online]. The Pew Research Center. 2011 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7806
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7803
http://www.ucitelskenoviny.cz/%20?archiv&clanek=7725


71 

 

 

 

[cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.pewinternet.org/2011/06/16/ social-

networking-sites-and-our-lives/ 

5. KEMP, Simon. Social Digital Mobile Europe in 2014. In: Wearesocial [online]. 

[cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-

mobile-europe-2014/ 

6. KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking – nebezpečné pronásledování 

[online]. Olomouc: NET UNIVERSITY s.r.o., 2010, 14 s. [cit. 2015-02-25]. 

ISBN 978-80-254-7737-3. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-

stazeni/doc_download/12-stalking-a-kyberstalking.  

7. KOPECKÝ, Kamil. Kybergrooming, nebezpečí kyberprostoru [online]. 

Olomouc: NET UNIVERSITY s.r.o., 2010, 16 s. [cit. 2015-02-25]. ISBN 978-

80-254-7573-7. Dostupné z: 

8. KOPECKÝ, Kamil. Kyberšikana zaměřená na učitele řádí, mění se její formy 

[online]. E-bezpečí. 4. 3. 2013 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.e-

bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/626-kybersikana-zamena-na-ucitele-

radi-meni-se-jeji-formy. 

9. KOPECKÝ, Kamil. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi [online]. 1. 

vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 188 s. [cit 2015-02-25]. 

ISBN 978-80-244-3595-4. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-

stazeni/doc_download/47-rizika-internetove-komunikace-v-teorii-a-praxi-2013. 

10. KOPECKÝ, Kamil. Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18 let. Zpráva z 

výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu prevence nebezpečných 

komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a 

nepedagogy [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 

19 s. [cit 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-

stazeni/doc_download/3-vyuivani-mobilniho-telefonu-dtmi-8-18-let-2009. 

11. Kybergrooming a kyberstalking. Metodický materiál pro pedagogické 

pracovníky [online]. Národní centrum bezpečnějšího internetu, 2012, 34 s. [cit. 

2015-02-25] Dostupné z: http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-

materialy?download=37. 

12. MAŠKOVÁ, Anna; LUKÁŠOVÁ, Kateřina; PACÁK, Rastislav; 

BRANDEJSOVÁ, Jana. Kyberšikana ve školním prostředí. Metodický materiál 

pro pedagogické pracovníky [online]. Národní centrum bezpečnějšího internetu, 

http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/
http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/
http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/
http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/12-stalking-a-kyberstalking
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/12-stalking-a-kyberstalking
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/626-kybersikana-zamena-na-ucitele-radi-meni-se-jeji-formy
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/626-kybersikana-zamena-na-ucitele-radi-meni-se-jeji-formy
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/626-kybersikana-zamena-na-ucitele-radi-meni-se-jeji-formy
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/47-rizika-internetove-komunikace-v-teorii-a-praxi-2013
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/47-rizika-internetove-komunikace-v-teorii-a-praxi-2013
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/3-vyuivani-mobilniho-telefonu-dtmi-8-18-let-2009
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/3-vyuivani-mobilniho-telefonu-dtmi-8-18-let-2009
http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy?download=37
http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy?download=37


72 

 

 

 

2012, 44 s. [cit. 2015-02-25] Dostupné z: http://www.ncbi.cz/category/6-

metodiky-ucebni-materialy?download=38. 

13. MAŠKOVÁ,Anna; LUKÁŠOVÁ, Kateřina; PACÁK, Rastislav; 

BRANDEJSOVÁ, Jana. Nezákonný a nevhodný obsah na internetu. Metodický 

materiál pro pedagogické pracovníky [online]. Národní centrum bezpečnějšího 

internetu, 2012, 40 s. [cit. 2015-02-25] Dostupné z:  

http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy?download=39. 

14. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení [online]. Č.j. MSMT- 

22294/2013-1. MŠMT, 2013 [cit. 2015-02-25] Dostupný z 

www.msmt.cz/file/30376_1_1/. 

15. PETKOVÁ, Pavla. Program prevence kriminality [online]. In: Učitelské noviny, 

2014, 10 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/ 

?archiv&clanek=7850. 

16. SCHRECKINGER, Ben. The Home of FOMO. Boston Magazine [online]. 2014 

[cit. 24. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.bostonmagazine.com/news/article/ 

2014/07/29/fomo-history/ 

17. Social Media Update 2014. In: The Pew Research Center [online]. 2014 [cit. 

2015-01-25]. Dostupné z: http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-

update-2014/ 

18. Social Networking Fact Sheet. In: The Pew Research Center [online]. 2014 [cit. 

2015-01-25]. Dostupné z: http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-

networking-fact-sheet/ 

19. SZOTKOWSKI, René, Kamil KOPECKÝ a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí 

internetové komunikace IV [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2013, 177 s. [cit. 2015-02-25]. ISBN 978-80-244-3911-9. Dostupné 

z:http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/58-nebezpei-

internetove-komunikace-iv-2012-2013. 

20. ŠVANCAR, Radmil. Je to bezpečné, dokud si někdo nesedne ke klávesnici 

[online]. In: Učitelské noviny, 2014, 7 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7791. 

21. ŠVANCAR, Radmil. Krize krizové linky [online]. In: Učitelské noviny, 2014, 9 

[cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/ 

?archiv&clanek=7820. 

http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy?download=38
http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy?download=38
http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy?download=39
http://www.msmt.cz/file/30376_1_1/
http://www.ucitelskenoviny.cz/%20?archiv&clanek=7850
http://www.ucitelskenoviny.cz/%20?archiv&clanek=7850
http://www.bostonmagazine.com/news/article/%202014/07/29/fomo-history/
http://www.bostonmagazine.com/news/article/%202014/07/29/fomo-history/
http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/
http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/
http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/
http://www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/58-nebezpei-internetove-komunikace-iv-2012-2013
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/58-nebezpei-internetove-komunikace-iv-2012-2013
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7791
http://www.ucitelskenoviny.cz/%20?archiv&clanek=7820
http://www.ucitelskenoviny.cz/%20?archiv&clanek=7820


73 

 

 

 

22. ŠVANCAR, Radmil. Přivítejte tabletového škotka [online]. In: Učitelské noviny, 

2014, 5 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7763. 

23. WAYNE, Teddy. The Unending Anxiety of an ICYMI World. New York Times 

[online]. 1. 4. 2015 [cit. 2015-01-24]. Dostupné z: http://www.nytimes.com 

/2015/01/04/style/the-unending-anxiety-of-an-icymi-world.html?_r=2  

24. We Are Social [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z: 

http://www.wearesocial.org 

 

Odborné publikace  

 

1. ALTMAN, Irwin a Dalmas A TAYLOR. Social penetration: the development of 

interpersonal relationships. New York: Holt, Rinehart and Winston, [1973], ix, 

212 p. ISBN 0030766354. 

 

2. GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Vyd. 

1. Praha: Grada, 2012, 247 s. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024734729. 

 

3. GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2012, 247 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3472-9 

 

4. HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-x. 

 

5. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro 

učitele i rodiče. 1.vyd. Praha: Portál, 2004, 228 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-

7178-888-0. 

 

6. HORSKÁ, Bohuslava, LÁSKOVÁ, Andrea a PTÁČEK, Ladislav. Internet jako 

cesta pomoci: internetové poradenství pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 197 s. ISBN 978-80-7419-034-6. 

 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7763
http://www.wearesocial.org/


74 

 

 

 

7. HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 

492 s. ISBN 978-80-7367-404-5. 

 

8. JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, 

virech a trojských koních bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 284 s. ISBN 

978-80-247-561-2. 

 

9. KODÝM, Miloslav. Metody rozvoje sociálních dovedností. Vyd. 1. Praha: 

Univerzita Jana Amose Komenského, 2014, 108 s. ISBN 978-80-7452-046-4. 

 

10. KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 2. vyd. Praha: Portál, 2005, 256 s. ISBN 

80-7367-014-3. 

 

11. KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, 332 s. 

ISBN 978-80-7367-871-5. 

 

12. MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: [možné 

příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže]. 2. akt.vyd. Praha: 

Portál, 2003, 340 s. ISBN 80-7178-771-x. 

 

13. Minimalizace šikany: praktické rady pro rodiče. Vyd. 2. Editor Kateřina 

Vágnerová. Praha: Portál, 2011, 147 s. ISBN 9788073679125. 

 

14. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 

287 s. ISBN 80-200-0690-7. 

 

15. RICHARD WEST, Lynn H. Introducing communication theory: analysis and 

application. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2010. ISBN 0073385077. 

 

16. ŘÍČAN, Pavel, et al. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2005. 608 s. ISBN 9788024710495. 

 



75 

 

 

 

17. SUCHÝ, Adam. Mediální zlo - mýty a realita: souvislost mezi sledováním 

televize a agresivitou u dětí. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007, 168 s. Psyché 

(Triton). ISBN 978-80-7254-926-9. 

 

18. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání 

internetu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 183 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-210-

7527-6. 

 

19. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání 

internetu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 183 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-210-

7527-6. 

 

20. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2000, 522 s. ISBN 80-7178-308-0 

 

21. VANGELISTI, Anita L a Daniel PERLMAN. The Cambridge handbook of 

personal relationships. New York: Cambridge University Press, 2006, xxii, 891 

p. ISBN 9780521533591. 

 

22. VAŠUTOVÁ, Maria. Proměny šikany ve světě nových médií. Vyd. 1. Ostrava: 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010, 225 s. ISBN 978-80-

7368-858-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Seznam obrázků a tabulek  

 

 

Obr. 1  - Světový přehled uživatelů internetu a sociálních sítí v roce 2014 ..................... 8 
Obr. 2 - Uživatelé sociálních sítí v Evropě ....................................................................... 9 
Obr. 3 - Česká republika - mobilní internet a využití soc. sítí skrz chytré telefony ....... 10 

 

 

Tabulka 1- Použití sociálních sítí dle věkových skupin.................................................. 11 
Tabulka 2 - Respondenti podle věku a pohlaví ............................................................... 44 

Tabulka 3 - Doba strávená online ................................................................................... 47 
Tabulka 4 - Počet virtuálních přátel vzhledem k době online ........................................ 47 
Tabulka 5 - Počet reálných přátel vzhledem k času online ............................................. 49 
Tabulka 6 - Riziko výskytu jevu FoMO u respondentů .................................................. 51 
 

 

 

 

Seznam příloh 

 

 

Příloha č. 1: Kvantitativní dotazník 

Příloha č. 2: Dotazník ke strukturovanému rozhovoru 

 



77 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Kvantitativní dotazník 

 

Pohlaví: 

 

Věk: 

 

1. Používáte jednu nebo více sociálních sítí? Pokud ne, uveďte důvod; pokud ano, 

uveďte které. 

 

............................................................................................................................................. 

 

2. Kolik času denně trávíte online?   

 

a) Méně než hodinu 1-2 hodiny  3-4 hodiny  5 a více hodin 

 

3. Jak často kontrolujete svůj profil na sociálních sítích? 

 

Jednou denně a méně  Několikrát denně Každou hodinu Častěji 

 

4. Kolik máte přátel (sledujících atd.) na sociálních sítích? 

 

Méně než 50  50-100  100-300  300 a více 

 

5. Kolik lidí z reálného světa byste označili za své přátele? 

 

0-5   5-10  10-20  20 a více   

 

6. Kolik lidí z reálného světa by vás označilo za své přátele? 

 

0-1   1-5  5-20  20 a více 

 

7. O kolika lidech ze svého okolí byste mohli říct, že je máte rádi? 

 

0-1   1-5  5-20  20 a více 

 

Kolik času týdně věnujete „offline“ koníčkům? 

 

........................................................................................................................................ 
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Příloha č. 2: Dotazník ke strukturovanému rozhovoru 

 

Věk:  

 

Pohlaví:  

 

Kolik žáků učíte a na jakém typu školy? Jak dlouhou máte praxí? 

 

Vnímáte používání moderních komunikačních prostředků jako fenomén, který ovlivňuje 

vaše žáky? Dokázal/a byste určit počátky tohoto vlivu? 

 

Do jaké míry je u vašich žáků rozšířené používání moderních komunikačních 

technologií? 

 

Jak byste zhodnotila silné a slabé stránky vašich současných žáků? 

 

Myslíte si, že je možné určité rysy chování (nebo vzorce myšlení) studentů nějak 

vztahovat k používání moderních médií, respektive sociálních sítí? 

 

Jaká nebezpečí nebo rizika vnímáte v souvislosti s moderními komunikačními 

technologiemi? Která vnímáte jako nejvážnější? 

 

Jak byste ohodnotil/a studijní schopnosti a výsledky současných studentů a případný 

vliv sociálních sítí v této oblasti? 

 

Jak byste ohodnotil/a sociální schopnosti současných studentů a případný vliv 

sociálních sítí v této oblasti? 

 

Jak byste ohodnotil/a vyjadřovací schopnosti současných studentů a případný vliv 

sociálních sítí v této oblasti? 

 

Jaké zkušenosti máte s využíváním moderních komunikačních technologií ve výuce 

(tablety, sociální sítě...)? 

 

Setkal/a jste se ve škole nebo osobním životě s nějakými projevy kyber-asociálního 

jednání (kyberšikana, atd.) 

 

Jaké máte osobní zkušenosti s užíváním sociálních sítí atd.? 

 

Můžete odhadnout další vývoj vašich studentů ve vztahu k sociálním sítím apod.? 


