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Název bakalářské práce 

Facebook a jeho pozitivní a negativní vliv očima dnešní mládeţe 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o internetové sociální síti Facebook a pozitivnímu a 

negativnímu vlivu této sociální sítě na společnost očima dnešní mládeţe. Cílem bakalářské 

práce je charakterizovat sociální síť Facebook jako nástroj nových médií a zkoumat, jaký 

názor mají na jeho působení ţáci druhého stupně základních škol. Bakalářská práce je 

rozdělena na dvě části. V první, teoretické části je obecně popsána sociální síť Facebook a 

způsoby jejího vyuţití. Dále je zde nastíněn způsob sociální komunikace teenagerů a 

shrnuty výsledky zahraničních studií, které se zabývají vlivem Facebooku na dnešní 

mládeţ. Ve druhé, praktické části je proveden výzkum pomocí metody dotazníkového 

šetření, který kromě vnímání vlivu Facebooku cílovou skupinou zjišťuje, kolik času tato 

skupina tráví pouţíváním sociální sítě Facebook, čemu se zde konkrétně věnuje, zda na 

Facebooku zveřejňuje své osobní údaje a jak je citlivá na reklamu na Facebooku. V závěru 

bakalářské práce jsou shrnuty silné a slabé stránky sociální sítě Facebook dle vnímaní ţáků 

druhého stupně základních škol a potvrzeny či vyvráceny hypotézy, které byly pro účel 

této práce stanoveny v úvodu. 

Klíčová slova 

Internet, Facebook, sociální sítě, sociální status, sociální komunikace, internetová 

komunikace, chat. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Title of the Bachelor´s Thesis: 

Facebook and its positive and negative impacts from the perspective of youth of today 

Abstract 

This bachelor thesis investigates online social network Facebook and its effect on today´s 

youth. The main goal of this bachelor thesis is to describe Facebook as an instrument of 

new media and to examine opinion of students of secondary school on Facebook. The 

thesis is separated to two main parts. In the first, the theoretical one, there is a definition of 

Facebook and possibilities of its usage. There is also a part covering social behavior and 

communication of today´s youth regarding foreign research that have been done on 

Facebook and its positive and negative impact on young children. In the second practical 

part, there is a main focus on research that has been realized by method of a questionnaire. 

This research describes an impact of Facebook on the target group from point of view of 

youth and it also defines youth´s common usage of social network Facebook. In the 

conclusion, there are summarized strenghts and weaknesses of Facebook from secondary 

student´s perspective and hypothesis that have been set up for this bachelor thesis are 

confirmed or disproved. 

Keywords 

Internet, Facebook, social networks, social status, social communication, online 

communication, chat. 
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1. Úvod 

V dnešní době, kdy se pouţívání internetu stalo nedílnou součástí běţného ţivota většiny 

lidí, je téma sociálních sítí často skloňováno ve všech pádech. S jistou mírou zjednodušení 

by se dokonce dalo říci, ţe sociální sítě jsou jedním z charakteristických rysů 

spoluvytvářejících podobu současné postmoderní společnosti. Prostřednictvím sociálních 

sítí se dnes odehrává celá plejáda lidských činností, které souvisí s novými způsoby 

komunikace, navazováním a udrţováním sociálních vztahů nebo pozměněnými způsoby 

vzdělávání či trávení volného času. 

 

Co se týče popularity sociálních sítí, v Česku i celosvětově si mezi online sociálními sítěmi 

prozatím drţí prvenství sociální síť Facebook. Kořeny Facebooku sahají na půdu 

Harvardské univerzity, ale dnes je jiţ tato sociální síť rozšířená téměř po celém světě. 

Facebook je ţivé médium, které se neustále vyvíjí a na své uţivatele silně působí. Širokou 

základnu uţivatelů Facebooku tvoří především dospívající děti, které zde tráví často několik 

hodin denně. Psychologové a odborníci dokonce tvrdí, ţe sociální sítě a s nimi spojený 

virtuální svět je pro dnešní mládeţ stejně opravdový jako skutečná realita, a proto se často 

stávají na tomto světě závislí.  

Tématem mé bakalářské práce je právě sociální síť Facebook a jeho pozitivní a negativní 

vliv očima dnešní mládeţe. Toto téma jsem si zvolila také proto, ţe se od témat většiny 

prací zabývajících se Facebookem liší úhlem pohledu na tuto problematiku. Velké 

mnoţství studií se totiţ zabývá vlivy Facebooku na dnešní mládeţ z pohledu psychologů, 

rodičů nebo učitelů, ale jen velmi málo výzkumů se zaměřuje právě na pohled očima dětí 

samotných.  

Cílem bakalářské práce je tedy charakterizovat sociální síť Facebook jako nástroj nových 

médií a zkoumat, jak Facebook vnímají ţáci druhého stupně základních škol. Součástí 

práce je výzkum pomocí metody dotazníkového šetření, který kromě vnímání vlivu 

Facebooku dospívajícími dětmi, zjišťuje, kolik času děti na Facebooku tráví, jakým 

činnostem se zde věnují, zda zveřejňují své osobních údaje a fotografie nebo jak jsou 

citlivé na reklamu na Facebooku. 
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Výsledky práce by mohly pomoci pochopit učitelům a rodičům návyky a postoje 

dospívajících dětí k uţívání Facebooku. Dále by tato práce mohla slouţit jako podklad pro 

výuku problematiky sociálních sítí na základních školách v hodinách Občanské výchovy, 

zvláště v průřezovém tématu mediální výchova. Tato práce by se tak mohla stát základním 

informačním zdrojem a podkladem pro další studium sloţitých interdisciplinárních otázek, 

které před dnešní společnost klade mohutný rozmach sociálních sítí v prostředí veřejné 

informační sítě internet.  
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2. Nová média a internet 

Pojem nová média pouţil poprvé v šedesátých letech Marshall McLuhan, který tak označil 

elektronická média a jejich obsah.
1
 I přesto, ţe v této době ještě nebyly komerčně rozšířeny 

počítače a internet de facto neexistoval, McLuhan předznamenal mnohé z myšlenek, které 

od 80. let začali rozvíjet futurologové. Ve své  knize „Jak rozumět médiím“ McLuhan 

pouţívá termín „globální vesnice“ a poprvé hovoří o tom, jak elektronická nová média 

mění civilizaci. Popisuje, jak se díky okamţitému přenosu informací ruší literární distance 

mezi akcí a reakcí a znovu se objevuje všeobecná „vtaţenost člověka do ţivotů ostatních 

lidí“. Prostřednictvím elektronických médií se tak lidé opět stávají „vesnickými sousedy, 

ale v globálním měřítku“.
2
 

Díky kaţdodennímu vyuţívání nových médií se dnes McLuhanovy teze opravdu naplňují. 

Moderní komunikační prostředky odbourávají geografické, politické a jiné bariéry a lidé 

po celém světě mohou být v kontaktu a vyměňovat si navzájem informace.
3
 

Nová média není jednoduché přesně definovat, ale vystihují je společné rysy a principy. 

Jsou zaloţena na elektronické platformě, vyuţívají výpočetní výkon (procesor), jsou 

interaktivní a podporují komunikaci nebo přímou zpětnou vazbu.
4
  

V současnosti je hlavní platformou nových médií internet, který se stal nedílnou součástí 

našeho ţivota a můţeme o něm hovořit jako o prvním masovém médiu. Toto masmédium 

je běţně vyuţíváno k práci, zábavě, komunikaci, ale také k vědeckým či studijním účelům.  

Internet jako globální informační systém navzájem propojuje počítačové sítě a je 

obrovským zdrojem informací. Právem by mohl být povaţován za největší knihovnu na 

světě. Vzhledem k tomu, ţe na internetu prakticky neexistuje cenzura, mohou vznikat 

                                                 
1
 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a web 2.0. Praha: Oeconomica, 2007, s. 10. 

2 
McLUHAN, Marshal. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. 2. vydání. Praha: Mladá 

fronta – Strategie, 2011, s. 112 – 165. 

3 
MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. 

Praha: Karolinum, 2006, s. 27. 

4 GILES, David. Psychologie médií. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 14 - 17. 
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problémy s kvalitou zveřejněných informací.
5
 Oproti předchozím médiím však internet 

disponuje velkou výhodou. Umoţňuje reagovat na aktuální dění a přitom ho uchovávat 

v čase. K rozšíření internetu přispěla hlavně inovace technologií a nárůst počtu jeho 

uţivatelů. 

2.1 Vývoj internetu 

Internet, tak jak ho známe dnes, vznikl počátkem 90. let, jeho historie však sahá mnohem 

dál. Prvním předchůdcem internetu byla síť nazvána ARPANET tvořená pouhými čtyřmi 

počítači. Tuto síť vytvořila jiţ v roce 1969 instituce Advanced Research Project Agency 

(ARPA) pod záštitou Ministerstva obrany USA. Během 70. let byla k síti připojována další 

výzkumná a vojenská centra a následně byla síť rozdělena na ARPANET, MILNET 

(armádní síť) a BITNET (univerzitní síť). Problémem tehdejších sítí byla komunikace na 

mnoha různých platformách, a proto v této oblasti neustále probíhal intenzivní výzkum. 

V roce 1983 pak byl představen výsledek výzkumu, protokol TCP/IP, který je pouţíván 

dodnes. Síť ARPANET byla postupně nahrazena sítí NSFNET a nad ní byla v roce 1991 

vytvořena nová síť NREN.
 6

 

Sítě existující v 80. letech stále ještě nebyly volně přístupné veřejnosti. To se však změnilo 

v roce 1993, kdy švýcarský fyzik Tim Berners Lee vymyslel nový způsob výměny 

informací, který měl původně slouţit pro atomové fyziky. Tento nový způsob, známý pod 

zkratkou WWW (World Wide Web), odstartoval závod za zábavou a informacemi na 

internetu.
7
 

V posledních několika letech probíhá v této oblasti revoluce. Kromě klasického webu se 

totiţ objevuje web druhé generace (tzv. web 2.0), který podporuje vzájemnou spolupráci a 

interakci lidí. Web 2.0 poskytuje různé komunikační nástroje a vytváří prostředí pro 

                                                 

5
 SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a internet. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 181 

– 184. 

6 SCHAFER, Steven M. HTML, XHTML a CSS. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 

s. 25 – 26. 

7
 NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Praha: Academia, 

2009, s. 345–367.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Academia
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tvorbu, editaci a sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí, blogů, programů na sdílení 

atd. 

3. Sociální sítě 

Sociální sítě patří mezi nejnavštěvovanější aplikace webu 2.0. s miliony aktivních 

uţivatelů. Jsou fenoménem začátku 21. století a novým komunikačním kanálem, který 

umoţňuje udrţovat seznam vzájemně propojených kontaktů a snadný způsob 

sebeprezentace. Uţivatelé sami plní sociální sítě obsahem a zároveň mezi sebou mohou 

vytvářet virtuální vztahy. Spravují svůj profil s osobními údaji, fotografiemi, zájmy, 

vlastnostmi atd., které se mohou stát dostupnými pro další uţivatele. Lidé se mezi sebou 

v rámci sociální sítě mohou vyhledávat, navazovat kontakty nebo vytvářet virtuální 

komunity. Není výjimkou, ţe lidé naleznou díky sociálním sítím stávající, ale i nové 

přátele, partnera, zaměstnání nebo zákazníky.  

Mezi lidmi, kteří na ţádné sociální síti nemají zaloţený profil, převládá názor, ţe 

internetové sociální sítě uţívají pouze teenageři. Tento názor je však mylný, např. 50 % 

uţivatelů Facebooku v České republice je ve věku od 20 do 35 let. Oblíbenost sociálních 

sítí stoupá nejen u klasických uţivatelů, ale také u velkých a malých firem nebo 

vzdělávacích institutů.
8
 

V poslední době sociální sítě ve velké míře nahrazují původní komunikaci mailem, 

telefonem či pomocí Skypu. Mimo jiné totiţ umoţňují kombinovat hlasovou a vizuální 

komunikaci pomocí kamery.
9
 

Sociální sítě nabízejí také široké spektrum doplňkových sluţeb, které motivují uţivatele 

trávit více času ve virtuálním světě. Můţe jít např. o vytváření vlastních fotoalb, deníků, 

moţnost hodnotit filmy a hudbu, vytvářet seznamy navštívených zemí, atd. Hlavním 

                                                 
8 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2011, s. 

193 – 194. 

9
 ECKERTOVÁ, Lenka; DOČEKAL, Daniel. Bezpečnost dětí na Internetu. Rádce 

zodpovědného rodiče. 1. vydání, Praha: Albatros Media, 2013, s. 27. 
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důvodem, proč uţivatelé do sociálních sítí vstupují a tráví zde čas, jsou však nadále vztahy 

a interakce mezi uţivateli, které jsou zde vytvářeny. 

3.1       Vznik sociálních sítí 

Vznik „webových“ sociálních sítí se váţe jiţ k počátkům samotného internetu, tedy jeho 

předchůdce ARPANETu. Jiţ v 70. letech, kdy začaly první pokusy o elektronickou 

komunikaci mezi více uţivateli, a byl doručen první email, se začala utvářet komunita 

prohlubující své sociální vztahy, tedy sociální síť. 

 

První náznaky vzniku sociálních sítí, jak je známe dnes, se však objevovaly aţ od poloviny 

90. let. Nejdříve šlo o programy studentů, které slouţily pro komunikaci na univerzitě. 

Mnoho těchto sociálních sítí zaniklo, i přesto, ţe jejich myšlenka byla pokroková. Na konci 

90. let byl totiţ, oproti současnosti, velmi nízký počet uţivatelů internetu. Mezi prvotní 

sociální sítě patřily např. sixDegrees.com nebo ještě starší theGlobe.com.  

3.2 Nejznámější sociální sítě ve světě 

Sluţba sixDegrees.com. měla ve své době téměř milion plně registrovaných uţivatelů a 

přes 100 zaměstnanců. Umoţňovala svým uţivatelům vytvářet okruhy přátel, komunikovat 

s nimi a prohlíţet si jejich profily. Tvůrci sixDegrees.com označovali stránku jako nástroj, 

který pomůţe propojit uţivatele internetu. I kdyţ sociální síť sixDegrees přilákala mnoho 

uţivatelů, stala se finančně neúnosným businessem. Síť musela být v roce 2001 odpojena, 

protoţe jak řekl její zakladatel A. Weinreich: „Prostě předběhla svou dobu.“  

  

Úspěch oslavila v roce 2002 nová sociální síť Friendster.com zaloţená Jonathanem 

Abramsem. O rok později byla společnost Google ochotna zaplatit za tuto sociální síť 30 

miliónů dolarů, ale zakladatelé sítě tuto nabídku odmítli. Cílem Friendster.com bylo 

seznamovat „přátelé přátel“, pro které by mělo být navázání kontaktu snazší, neţ pro úplně 

cizí lidi. Tato obří seznamka začala fungovat více neţ dobře a během prvních tří měsíců od 

zaloţení vzrostl počet jejích uţivatelů na 3 miliony.  

 

Jako napodobenina Friendster.com vznikla v roce 2003 sociální síť MySpace, která patří 

společnosti News Corporation vlastněnou Rupertem Murdochem. MySpace vznikla za 

rekordních deset dní a kromě klasických funkcí spravování grafického rozhraní profilu 

http://www.sixdegrees.com/
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jako první sociální síť podporovala internetový marketing. MySpace se stal internetovým 

super-fenoménem, kdyţ v roce 2006 překonal hranici 100 miliónů registrovaných 

uţivatelů a dokonce, jako jediný web na světě, předstihnul Google v ţebříčku 

nejnavštěvovanějších stránek USA.  

 

Ve stejném roce jako MySpace pak byla zaloţena i profesní sociální síť Linkedln, která 

podporuje trh práce. V následujících letech vznikl Facebook (viz. kapitola 3.1) a Twitter, 

který slouţí uţivatelům především díky mikroblogům. 

 

Mezi mladší hojně rozšířené sociální sítě patří např. Google+, který patří společnosti 

Google. Google+ spojuje veškeré sluţby poskytované společností Google jako je 

YouTube, Picaso, email, atd. Kromě výše popsaných sociálních sítí existují samozřejmě 

nejrůznější menší sociální sítě. Můţe se jednat také pouze o lokální sítě, které slouţí pouze 

uţivatelům dané země, firmy nebo skupiny lidí.
10

 

 

Světovou jedničkou  mezi sociálními sítěmi je v současné době Facebook, který má více 

neţ miliardu uţivatelů. Na druhém místě je Google+, který pravidelně pouţívá přes 400 

milionů lidí. Uţivatelů Twitteru a LinkedInu je pak něco přes 200 milionů. 
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 Sociální sítě a jejich vývoj: pohled do historie. [online]. 2013 [cit. 2015-01-05]. 

Dostupné z: http://objevit.cz/socialni-site-vyvoj-pohled-do-historie-t22280 

11
 Sociální sítě v Česku: Facebook stále vede, firmy objevily YouTube. [online]. 2013 [cit. 

2015-01-05]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/socialni-site-v-

cesku-facebook-stale-vede-firmy-objevily-youtube-972707 

http://objevit.cz/socialni-site-vyvoj-pohled-do-historie-t22280
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/socialni-site-v-cesku-facebook-stale-vede-firmy-objevily-youtube-972707
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/socialni-site-v-cesku-facebook-stale-vede-firmy-objevily-youtube-972707
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Obrázek č. 1: Počet uživatelů sociálních sítí ČR vs. svět 

 

Zdroj: Effectix.com 

3.3 Nejznámější sociální sítě v Česku 

V České republice je nejoblíbenější sociální sítí Facebook, který pouţívá kaţdý měsíc 3,8 

milionu uţivatelů. Necelých 160 tisíc uţivatelů pak pouţívá konkurenční Twitter. Zatímco 

oba tyto světové fenomény rostou, původní české sociální sítě začali naopak poměrně 

ztrácet, např. Lidé.cz mají kolem 880 tisíc uţivatelů a Spoluţáci.cz přes 620 tisíc.
12

 

Obrázek č. 2: Vývoj počtu uživatelů sociálních sítí Facebook a Twitter 

 

Zdroj: Effectix.com 

                                                 

12
 Statistiky sociálních sítí: Podrobnější data a aktualizace. [online]. 2013 [cit. 2015-01-

05].  
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4. Facebook             

Facebook, nejrozšířenější, a tím pádem i nejznámější sociální síť na světě, slouţí 

především ke komunikaci mezi uţivateli, sdílení multimediálních dat, udrţování vztahů a 

zábavě. Facebook je plně přeloţen do šedesáti osmi jazyků včetně češtiny a počet jeho 

uţivatelů neustále roste. Název sítě vzniknul podle papírových letáků tzv. Facebooks, které 

se rozdávají studentům prvních ročníků na amerických univerzitách, aby se mezi sebou 

blíţe seznámili. Facebookovou stránku je moţné najít pod linkem www.facebook.com. 

Obrázek č. 3: Ikona Facebooku 

 

Zdroj: www.facebook.com 

4.1 Vznik a historie Facebooku 

Sociální síť Facebook je produktem studentů Harvardské univerzity, kteří se snaţili nalézt 

moţnost, jak si usnadnit komunikaci a začali mezi sebou sdílet fotografie, psát komentáře 

týkající se dění na univerzitě i jednotlivých studentů. Zakladatelem Facebooku je Mark 

Zuckerberg, který společně se svými spoluţáky spustil poprvé síť 4. února 2004. 

Facebook původně slouţil jen studentům Harvardu, ale během několika málo měsíců se 

rozšířil i na další americké univerzity. Následně byl přístup povolen pro všechny uţivatele 

s univerzitní e-mailovou adresou, a to i pro některé zahraniční univerzity.  

V roce 2005 se na Facebook připojila první česká vysoká škola - Masarykova univerzita. 

V dalších letech se do sítě začaly přihlašovat i nadnárodní obchodní společnosti přístup byl 

schválen i pro širokou veřejnost od věku 13 let. Facebook se stal v roce 2007 stránkou 
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s největším počtem uţivatelů a dostal se na 7. pozici mezi nejnavštěvovanějšími webovými 

stránkami světa.
13

 

Akciová společnost Facebook vydělává především na placených reklamách a reklamních 

stránkách, které jsou cíleny přesně dle zájmů a chování uţivatelů na sociální síti samotné. 

V květnu 2012 byly akcie společnosti Facebook v hodnotě 5 mld. USD uvedeny na burzu. 

Tato hodnota je největší na amerických akciových trzích a Facebook tak předčil i Google, 

který dal své akcie na burzu v hodnotě 2 mld. USD. Na konci roku 2012 byla hodnota 

jmění Facebooku přes 104 miliard USD, coţ bylo vůbec nejvíc v historii amerických firem 

v den úpisu akcií. Během prvních tří sekund se zobchodovalo na 82 milionu akcií.
14

 

4.2       Užívání a funkce Facebooku 

Facebook nabízí svým uţivatelům moţnost vyuţívat mnoho různých sluţeb a funkcí. 

K jejich plnému vyuţívání je třeba, aby se uţivatel na sociální síti registroval a následně si 

zaloţil osobní profil.  

4.2.1 Registrace a založení osobního profilu 

Registrace je moţná po zadání jména a příjmení, e-mailové adresy, data narození a 

pohlaví. Registrací uţivatel potvrzuje, ţe je starší 13 let a souhlasí s podmínkami uţívání 

Facebooku jako je sdílení obsahu s ostatními uţivateli a jeho shromaţďováním. Uţivatel se 

také zavazuje k poskytování svých skutečných údajů a potvrzuje, ţe nebude bez souhlasu 

vytvářet účet někoho jiného nebo za účelem svého komerčního obohacení.  

 

 

 

 

 

                                                 

13 REZKOVÁ, Karolína, Kateřina KOZMOVÁ a Martin KŘÍŢEK. Přesně před devíti lety 

vznikl Facebook. Dnes má víc neţ miliardu uţivatelů. [online]. 2013 [cit. 2015-04-26]. 

14
 TŘESLÍNOVÁ, Silvie. Akcie Facebooku zahájily vzestupem o zhruba 12 procent. 

[online]. 2012 [cit. 2015-04-26]. 
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Obrázek č. 4: Registrační formulář na Facebooku 

 

Zdroj: www.facebook.com 

Osobní profil je po registraci nutné ověřit. Následně jiţ uţivatel můţe pouţívat veškeré 

funkce, které Facebook nabízí jako je nahrávání fotek, videí, atd. Ověření účtu je moţné 

pomocí zadání čísla mobilního telefonu a zadání potvrzovacího kódu, který uţivatel obdrţí 

v SMS zprávě. Facebook umoţňuje mít zaloţen pouze jeden účet, proto jedno telefonní 

číslo můţe být pouţito pouze pro jednoho uţivatele. 

Po prvním přihlášení můţe uţivatel začít vyhledávat na Facebooku své přátele a známé. 

Vyhledávání je moţné po zadání jména osoby nebo importováním seznamu kontaktů 

pomocí mailové adresy nebo z jiné sociální sítě. Uţivatel můţe také začít upravovat svůj 

osobní profil, jehoţ součástí jsou obecné informace o vzdělání, zaměstnání, atd. a také 

profilové fotografie. Od roku 2012 je profil uţivatelů ve formátu Timeline, který 

připomíná časovou osu ţivota uţivatele a zahrnuje sbírku příspěvků, fotek a aplikací, které 

se uţivatel rozhodl během pouţívání Facebooku sdílet. 

4.2.2 Úvodní strana a „přátelství“ na Facebooku 

Uţivateli se po přihlášení zobrazí úvodní strana Facebooku s horní lištou, jejíţ součástí je 

pole pro vyhledávání, ţádosti o přátelství, zprávy, upozornění a tlačítko s moţnostmi 

nastavení. Uţivatelé si mezi sebou nebo i skupinami osob mohou posílat zprávy a 

komunikovat tak prostřednictvím online chatu. Upozornění se týkají nových komentářů, 
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pozvánek a dalších aktivit, které se týkají uţivatele, a jejich zasílání je moţné upravovat v 

rámci nastavení.  

Součástí úvodní strany je pak především sled vybraných příspěvků, který se zobrazuje na 

středu strany a zahrnuje aktuality přátel a sledovaných stránek jako jsou komentáře, stav 

uţivatele, nové fotky, videa, sdílené odkazy nebo označení „To se mi líbí“. 

Osoby, se kterými uţivatel sdílí své údaje z osobního profilu, jsou na Facebooku označeni 

jako přátelé. Přátele lze dělit do skupin a jednotlivým skupinám nastavovat různou míru 

přístupu k údajům a příspěvkům uţivatele.  

Na Facebooku je také moţné vytvářet skupiny lidí dle společných zájmů. Skupinou lidí 

mohou být spoluţáci, kolegové, rodina, lidé se stejnými koníčky atd. Uţivatelé se v těchto 

skupinách spojují a sdílejí společný prostor, kde je opět moţné přidávat příspěvky, 

fotografie, videa či dokumenty. 

4.2.3 Facebookové aplikace 

Aplikace pro Facebook vytvářejí externí vývojáři, kteří se musí řídit zásadami sluţby 

Facebook. Díky aplikacím můţe uţivatel přes Facebook sdílet s přáteli poslouchanou 

hudbu, knihu, kterou právě čte, hrát hry a řadu dalších aktivit. Pro přidávání aplikací slouţí 

Centrum aplikací, kde je moţné vyhledávat dle názvu nebo typu aplikace.  

 

Všechny aplikace lze řadit dle hodnocení ostatních uţivatelů nebo dle kategorií. Před samotnou 

instalací aplikace mohou uţivatelé prozkoumat detailní popis aplikace a seznam přátel, kteří 

aplikaci pouţívají. 

 

V současnosti výrazně stoupla obliba chytrých telefonů, které umoţňují připojení k internetu, a 

tak i k Facebooku, kdykoliv a odkudkoliv. Pro přihlášení na Facebook přes chytrý telefon 

existuje sluţba Mobile, která usnadňuje uţivatelům vyuţívání facebookových sluţeb a 

aplikací. 

Nejpouţívanější jsou následující typy aplikací: 

- Sociální hry 

 



   

14 

 

Velkou většinu aplikací na Facebooku lze zařadit mezi sociální hry, jejichţ čelem je pobavit 

uţivatele. Placené je pouze virtuální zboţí, které je součástí her, a které je uţivatelům nabízeno 

za reálné peníze. Firmy běţně vyuţívají formu marketingu zvanou product placement, kdy za 

poplatek umístí do hry svůj produkt, který přispěje k úspěchu hráče.  

 

- Kvízy 

 

Aplikace kvízů shromaţďují odpovědi uţivatelů na jednoduché otázky, které jsou následně 

sdíleny s ostatními přáteli mezi příspěvky na úvodní straně. Tyto aplikace dokáţí často 

zaujmout mnoho uţivatelů a jsou tak opět skvělým marketingovým nástrojem, protoţe firmy 

mohou v rámci kvízu prezentovat uţivatelům svůj výrobek. Kvízy jsou oblíbené především 

z důvodu, ţe uţivatelé se rádi sebe prezentují na svém profilu a systematickým způsobem sdílí 

s přáteli výsledky kvízů. 

 

- Virtuální dárky 

 

Posílání virtuálních dárků původně kontrolovali vývojáři Facebooku. Postupně byl ale dán 

prostor vývojářům a manaţerům značek, kteří mohou nyní vytvářet vlastní aplikace. U posílání 

virtuálních dárků platí pravidlo, ţe kaţdému obdarovanému uţivateli je zároveň aktivována 

aplikace a můţe tak sám posílat dárky svým přátelům. 

 

- Widgety 

 

Widgety se na Facebooku uţivatelům spouštějí automaticky samy, nejčastěji jako součást 

fanouškovských stránek. Jejich účelem je nejčastěji zavedení nové funkce stránky nebo opět 

marketingový cíl prezentovat novým způsobem danou značku či výrobek.15 

5. Sociální komunikace mládeže 

U dospívajících dětí je v období puberty (ve věku od 11 aţ 12 do 15 let) sociální 

komunikace silně závislá na změnách v jejich myšlení a chování. Pro období dospívání je 

typická jistá nevyrovnanost a konfliktnost, která se projevuje především vůči různým 

autoritám, jako jsou rodiče nebo učitelé. Se svými vrstevníky, naopak dospívající vycházejí 

výborně, a proto vyhledávají jejich přítomnost více neţ kdy předtím.  

                                                 

15
 Facebook. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2015-04-26].  
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Nejdříve děti vytvářejí spíše pohlavně homogenní skupiny, tzv. party, následně často 

vznikají blízká přátelství dvou jedinců taktéţ stejného pohlaví, ve kterých se jednotlivci 

začnou vzájemně více svěřovat se svými problémy. Kolem 75% dospívajících své 

emocionální problémy probírá primárně se svými vrstevníky. Dále pak pubescenti 

vytvářejí přátelství s jedincem opačného pohlaví, které bývá často doprovázeno prvními 

proţitky zamilovanosti nebo moţným sexuálním podtextem.  

Sociální komunikace mezi vrstevníky se v pubertě od komunikace s dospělými výrazně 

odlišuje. Dospívající mezi svými vrstevníky často bývají hluční, pouţívají hrubší výrazy a 

vyjadřují se také silně neverbálně. Jde o způsob vytváření si vlastního stylu, který má 

upoutat pozornost okolí a potvrdit originalitu jedince.  

Dospívající děti kladou velký důraz na skupinovou identitu, coţ často vede k tomu, ţe mají 

stejné nebo podobné hodnoty a zájmy, nosí stejné oblečení nebo pouţívají shodné 

komunikační vzorce. Toto chování se většinou také zásadně liší od chování a názorů 

dospělých. Jedná se o projev egocentrismu, neboli soustředění se na vlastní skupinu, coţ na 

venek demonstruje odpoutání se od dospělých.
16

 

Pro toto období jsou dále typické např. nekonečné a opakované telefonické hovory, 

posílání SMS zpráv nebo neustálé chatování, jehoţ smyslem není potřeba zodpovědět něco 

konkrétního, ale jde spíše o potvrzení existujícího vztahu symbolickým kontaktem. 

Významný zde není obsah, ale frekvence hovorů či zpráv.  

Dospělí se často snaţí tuto komunikační aktivitu dětí omezit. Dříve byla hlavním důvodem 

ekonomická stránka věci, tedy vysoké účty za telefonování. Vzhledem k tomu, ţe v dnešní 

době děti komunikují převáţně díky internetu, však jde spíše o kontrolu a dohled nad 

trávením jejich volného času. V Evropě 75% dětí ve věku 9-16 let pouţívá ke komunikaci 

internet, kde pokud je zajištěno připojení, je komunikace zadarmo.
17

 

                                                 

16
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I: Dětství a dospívání. 1. vydání. Praha: 

Karolinum, 2005, s. 394-395. 

17
 LIVINGSTONE, Sonia, Leslie HADDON, Anke GÖRZIG a ÓLAFSSON. Risks and 

safety for children on the internet: the UK report [online]. [cit. 2015-04-26].  
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6. Dnešní mládež na Facebooku 

Sociální sítě mohou působit na konkrétní jedince velmi rozdílně. Tento fakt je důleţité si 

uvědomit, snaţíme-li se popsat obecné principy interakce dospívajících dětí na sociálních 

sítích a konkrétně i na Facebooku. Nejen, ţe různí lidé se v prostředí Facebooku chovají 

odlišně, ale i uţivatelé, kteří si zde zakládají své profily, mají jiţ jisté psychosociální 

charakteristiky. Můţe jít o rozdílnou úroveň sebevědomí, extroverze nebo jinou motivaci 

k uţívání Facebooku. Podobných faktorů existuje mnoho a právě ty ovlivňují, jak se 

člověk při pouţívání sociálních sítí chová a s kým zde komunikuje.
18

 

6.1 Dosavadní výzkumy a studie 

Výzkumů a studií, které se zabývají vlivem sociálních sítí nebo konkrétně Facebooku na 

dospívající děti, existuje celá řada. Většina těchto studií byla provedena v zahraničí a 

kromě základních statistik, jako kolik času dospívající děti na různých sociálních sítích 

tráví nebo čemu se zde nejčastěji věnují, popisují také např. motivaci uţivatelů k zaloţení 

facebookového účtu, vytváření virtuální identity a sdílení osobních informací nebo pozitiva 

a negativa Facebooku. 

6.1.1 Motivace mládeže k užívání Facebooku  

Více neţ třicet procent mládeţe stráví na Facebook více neţ dvě hodiny denně.
19

 

Dospívající děti vyuţívají Facebook i další sociální sítě primárně ke komunikaci a 

upevňování vztahů s přáteli, které znají z reálného ţivota. Dospívající uţivatelé Facebooku 

uvádějí, ţe tuto sociální sít vyuţívají nejčastěji ke styku s přáteli a známými ze školy, ale 

udrţují zde také vztahy na dálku. Kromě toho jim Facebook umoţňuje i navazovat nové 

vztahy s lidmi, které potkají na sociální síti, ale ve skutečnosti je nikdy neviděli. Mladí 

uţivatelé Facebooku by proto měli být obezřetní a kontrolovat, s kým na internetu navazují 

                                                 

18
 AHN, June. The Effect of Social Network Sites on Adolescents’ Social and Academic 

Development: Current Theories and Controversies. [online]. [cit. 2015-04-26]. 

19
 DOČEKAL, Daniel. Stále více dětí je na Facebooku. [online]. 2012 [cit. 2015-04-26].  
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kontakt a sdílejí své osobní údaje, aby nedošlo k jejich zneuţití. I přesto, ţe se o těchto 

rizicích neustále hovoří, mnoho dospívajících dětí si je vůbec neuvědomuje. 

Facebook dětem primárně slouţí jako zdroj novinek, informací a zábavy a kromě 

chatování jsou nejčastějšími činnostmi nahrávání a prohlíţení fotek a organizování 

společenských aktivit.  

Děti k uţívání sociální sítě Facebook motivují nejčastěji tyto podněty:  

- potřeba být informovaný, 

- potřeba společnosti a komunikace, 

- moţnost být součástí různých sociálních skupin,  

- moţnost sebe-exprese, 

- emoční podpora, 

- učení se společenským normám mimo formální prostředí jako je škola,  

- učení se technickým dovednostem digitálního věku, 

- poznávání a objevování zájmů, které mohou ovlivňovat budoucí akademické a profesní 

zájmy, 

- potřeba rozptýlení a úniku od tlaku kaţdodenní reality, 

- tvorba vlastní identity, která u dospívajících probíhá. 

6.1.2 Virtuální identita 

Kaţdý uţivatel Facebooku si během uţívání této sociální vytváří sítě svoji vlastní 

virtuální identitu. Díky tomu, ţe internetové prostředí umoţňuje s identitou 

experimentovat, nemusí tato identita nutně odpovídat danému jedinci v jeho reálném 

ţivotě, čehoţ často vyuţívají právě dospívající děti. Záměrnou manipulací s virtuální 

sebeprezentací si mohou pubescenti kompenzovat niţší sebehodnocení nebo ji pouţívají 

jako prostředek dělání si legrace z kamarádů.
20

 
21

 

                                                 

20
 ŠMAHEL, D. Psychologie a Internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1.vyd. Praha: 

Triton, 2003. 

21
 VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 1.vyd. Praha: Portál, 2005. 
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Konkrétně na Facebooku ale dnešní mládeţ prezentuje převáţně svoji reálnou osobnost.
22

 

Pokud někdy dospívající děti svoji identitu mění, nejčastěji tvrdí, ţe jsou starší. Zakládání 

profilů s falešným věkem většinou souvisí s restrikcemi spojenými s věkovou hranicí pro 

zaloţení facebookového účtu, která je třináct let.
23

 

I přes zakázaný přístup, je dětí ve věku pod třináct let na Facebooku  téměř čtyřicet 

procent. V tomto věku je velmi vhodné, aby se dítě na Facebooku pohybovalo pouze pod 

dohledem rodičů, coţ zpravidla naráţí na fakt, ţe rodiče Facebooku nerozumí nebo ho 

pouţívat neumí. Není ţádným překvapením, ţe takto malé děti na Facebook často přivedou 

jejich starší sourozenci. 

Dalším případem, kdy si dospívající děti na Facebooku záměrně vytvářejí odlišnou 

identitu, bývá neúspěch v reálném ţivotě. Pomocí nové identity se pak tito jedinci 

prezentují v lepším světle a snaţí se tak uniknout od svých problémů. 

6.1.3 Sdílení informací 

Informace sdělované přes internet se od reálné komunikace výrazně odlišují ve svém 

obsahu i mnoţství. Více neţ polovina dospívajících podle výzkumů sdílí se 

svými virtuálními přáteli i jiné stránky sebe sama, neţ s přáteli z běţného ţivota. S on-line 

přáteli se o jiných tématech neţ s reálnými přáteli baví skoro šedesát procent dětí.
24

  

Facebooku je v tomto ohledu specifický. Na této sociální síti uţivatelé většinu svých přátel 

znají, často však se všemi nemají stejně hluboký vztah. Někteří mladí uţivatelé Facebooku 

jsou ochotni s některými ze svých facebookových přátel sdílet více informací neţ jinými, 

díky čemuţ můţe snadno vzniknout problém se sdílením informací. To navíc umocňuje i 

skutečnost, ţe k  informacím poskytnutým na Facebooku se můţe dostat i neznámá osoba. 

                                                 

22
 VALKENBURG, PATTI M., ALEXANDER P. SCHOUTEN a JOCHEN PETER. 

Friend Networking Sites and Their Relationship to Adolescents’ Well-Being and Social 

Self-Esteem. [online]. [cit. 2015-04-26]. 

23
 (Livingstone 2008). 

24
 SUBRAHMANYAM, Kaveri a Patricia M. GREENFIELD. Journal Issue: Children and 

Electronic Media. [online]. [cit. 2015-04-26].  
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Příkladem můţe být situace, kdy i přesto, ţe uţivatel nezveřejňuje ţádné své fotografie, 

můţe být označen na fotkách jiných uţivatelů, kteří mohou tyto obrázky dál šířit.
25

  

Více neţ polovina uţivatelů Facebooku proto vyuţívá funkcí v nastavení svého soukromí a 

u jednotlivých poloţek a údajů na svém profilu volí, zda jsou veřejné nebo ne.
26

 

Dle výzkumu jsou při sdílení osobních dat a ochrany svého soukromí neopatrní právě 

mladí uţivatelé.
27

 Ti pak nechávají do svého soukromí nahlédnout i úplně cizí lidi, kteří se 

tak mohou dostat i k citlivým osobním údajům.  Zajímavým paradoxem Facebooku je, ţe 

zatímco dospělí si s narušením svého soukromí dělají většinou starosti, teenageři své 

osobní informace otevřeně sdílí a neuvědomují si, ţe internetové prostředí můţe být i 

nebezpečné.
28

 

6.1.4 Pozitivní a negativní vliv Facebooku na mládež 

Studie, provedená ve Spojených státech odhalila, ţe Facebook působí na děti spíše 

negativně. Jsou ale i jedinci, kterým můţe Facebook pomáhat. Největšími klady 

Facebooku jsou zcela jistě rychlá a snadná komunikace, vzdělávání - e-learning, projekty 

uskutečněné přes sociální sítě a relaxace. Důsledkem těchto výhod můţe být rozšířená 

virtuální empatie nebo kladné účinky na introvertní jedince, kterým Facebook nabízí 

moţnost sociální interakce.
29

 

Obecně dávají sociální sítě svým uţivatelům pocit, ţe patří do určité sociální skupiny. 

Díky tomu se i uţivatelé, kteří trpí např. stydlivostí, osamělostí nebo zdravotními či 

                                                 

25
 SCHURGIN O'KEEFFE, Gwenn a Kathleen CLARKE-PEARSON. The Impact of 

Social Media on Children, Adolescents, and Families. [online]. [cit. 2015-04-26].  

26
 BARTOŠ, Filip. Facebook rok na vrcholu. Jaký to má vliv na společnost?. [online]. [cit. 

2015-04-26]. 

27
 TEJKL, Radek. Vnímání Facebooku studenty středních škol a gymnázií. [online]. [cit. 

2015-04-26]. 

28
 Positive and negative impacts of Facebook. [online]. [cit. 2015-04-26]. 

29
 LAUSCHMANN, Jindřich. Děti bez internetu jsou ve studijní i sociální nevýhodě. 

[online]. [cit. 2015-04-26].  
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komunikačními problémy, mohou přes Facebook snáze seznámit a ihned se do dění na této 

sociální síti zapojit. 

Facebook dává mládeţi prostor pro seberealizaci, jelikoţ zde mohou svým přátelům a 

známým sdělit svoje myšlenky, názory, dovednosti či ukázat svoji tvořivost. Ti jim navíc 

pak mohou dát zpětnou vazbu, coţ můţe mít vliv na rostoucí i klesající sebevědomí a 

sebeúctu dospívajících.  

U dospívajících dětí, které tráví na Facebooku hodně času, se však můţe rozvinout také 

narcismus nebo jiné psychické poruchy, které se týkající sociálního chování. Nadměrně 

trávený čas na Facebooku můţe vést k závislosti, zvýšené agresivitě, poruchám 

spánkového reţimu, úzkosti, depresi a dalším psychickým problémům. 

To, ţe dnešní mládeţ dává přednost komunikaci přes internet a omezuje klasickou 

komunikaci „tváří v tvář“ můţe také vést ke ztrátě reálných přátel nebo ke zhoršení 

schopnosti socializace. Někteří dospívající kvůli času strávenému na Facebooku přicházejí 

i o své volnočasové aktivity, aniţ by si to uvědomovali.  

Dle výzkumu má Facebook negativní účinky i na soustředění a učení. Provedená studie 

ukázala, ţe ţáci, kteří kontrolovali stav na Facebooku několikrát za hodinu, měli v průměru 

mnohem horší studijní výsledky. U dětí, které na Facebooku trávili nadměrné mnoţství 

času, bylo dokonce zaznamenáno zhoršení při čtení, psaní a komunikaci obecně.
30

 

Mezi další moţná nebezpečí na Facebooku patří kyberšikana (šikana, probíhající pomocí 

moderních komunikačních prostředků), kybergrooming (nebezpečná psychická 

manipulativní komunikace, realizovaná díky moderním komunikačním technologiím) nebo 

kyberstalking (pronásledování pomocí moderních komunikačních prostředků). Dle 

výzkumu se s kyberšikanou setkalo přes třicet procent dospívajících dětí.
31

 
32

 
33
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7. Výzkum vlivu Facebooku očima dnešní mládeže 

Většina provedených studií, které se zabývají vlivem Facebooku na dnešní mládeţ, se 

zaměřuje převáţně na statistické údaje týkající se doby strávené na Facebooku, výčtu 

prováděných činnosti, atd. nebo na důsledky či rizika, které uţívání této sociální sítě 

přináší. Velmi málo výzkumů však popisuje, jak Facebook a trávení času na této sociální 

síti vnímají sami dospívající děti.  

Cílem výzkumu provedeného v rámci této bakalářské práce je nejen popsat jakým 

způsobem a jak často dnešní mládeţ Facebook vyuţívá, ale zaměřit se právě na to, jak tuto 

sociální síť samotná mládeţ vnímá, jaké hlavní výhody jí Facebook přináší, v čem naopak 

vidí jeho rezervy nebo co jim na této sociální síti vadí. 

7.1 Cílová skupina 

Pro zkoumání vlivu Facebooku na dnešní mládeţ bylo předně nutné přesně definovat 

cílovou skupinu, kterou jsou dospívající děti ve věku jedenáct aţ patnáct let. Cílová 

skupina byla takto zvolena především z toho důvodu, ţe se děti v tomto věku nacházejí ve 

specifickém vývojovém období, ve kterém se značnou mírou formuje jejich osobnost a 

ţivotní styl. S tím souvisí i vyuţívání volného času a boom Facebooku, který výrazně 

přispívá k proměnám chování právě mladých uţivatelů. 

Aby vzorek zapojených dětí odpovídal popsané cílové skupině, byl výzkum proveden na 

druhém stupni základní školy, konkrétně mezi ţáky sedmé a osmé třídy Základní školy 

Kolešovice. Základní škola Kolešovice se nachází v západní části okresu Rakovník a je 

spádovou školou pro dvanáct obcí. Vyučování zde od školního roku 2011/2012 probíhá 

ve všech ročnících klasicky v devíti běţných třídách podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání.  
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7.2 Stanovené hypotézy 

Pro potřeby této bakalářské práce byly stanoveny tři hypotézy, které budou na základě 

výsledků výzkumu potvrzeny nebo vyvráceny.  

První hypotéza se týká uţívání Facebooku a opírá se o skutečnost, ţe v dnešní době je 

Facebook pro teenagery běţnou záleţitostí. Dále je tato hypotéza stanovena za 

předpokladu, ţe Facebook je nejpopulárnější a nejuţívanější sociální sítí v České 

republice.  

Hypotéza č. 1: Většina ţáků druhého stupně základní školy má zaloţen facebookový účet 

a na sociální síti Facebook tráví více neţ jednu hodinu denně. 

Na první hypotézu navazuje hypotéza číslo dvě, která vychází z předpokladu, ţe mnoho 

dospívajících dětí tráví na Facebooku velkou část svého volného času, a to i na úkor svých 

koníčků nebo dokonce času strávenému s kamarády osobně. Komunikace přes sociální sítě 

je u dnešní mládeţe na denním pořádku a díky vyuţívání internetu v mobilních telefonech 

můţe být mnohdy i rychlejší a pohodlnější neţ komunikace osobní. 

Hypotéza č. 2: Dnešní děti dávají přednost kontaktu přes Facebook před osobní 

komunikací. 

Třetí hypotéza předpokládá, ţe dospívající mládeţ povaţuje sociální síť Facebook za 

běţnou a nepostradatelnou součást jejich ţivota, a proto si na této sociální síti mohou často 

vytvářet závislost.  

Hypotéza č. 3: Ţáci druhého stupně základní školy si svůj ţivot bez Facebooku uţ 

nedokáţí představit. 

7.1 Metody výzkumu a sběr dat 

Sběr dat byl uskutečněn pomocí metody dotazníkového šetření, které probíhalo v rámci 

výuky. Třídní učitel byl vţdy dopředu seznámen se specifiky dotazníku a postupem jeho 

vyplnění. Učitel pak ţákům nejprve představil cíl celého výzkumu, rozdal jim vytištěné 

dotazníky a následně vysvětlil postup pro správné vyplnění. Za účelem co největší 

vypovídací hodnoty dotazníků byly všechny děti dopředu informovány o tom, ţe dotazník 
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probíhá naprosto anonymně a pouze za účelem zpracování této bakalářské práce. Na 

vyplnění dotazníku měly děti dvacet pět minut a bylo jim zdůrazněno, aby pracovaly 

samostatně. Po celou dobu vyplňování byl ve třídě přítomen třídní učitel, který mohl 

odpovědět na případné dotazy či vysvětlit moţné nejasnosti. 

Sestavení dotazníku předcházelo studium související literatury a článků včetně studia 

zahraničních zdrojů. Na základě poznatků získaných z těchto zdrojů byl sestaven dotazník 

skládající se ze tří částí. V první části dotazníku ţáci pouze specifikovali svůj věk a 

pohlaví. Druhá část se skládala z celkem devatenácti otevřených otázek týkajících se 

uţívání Facebooku a pohledu dětí na tuto sociální síť. V poslední části dotazníku byly děti 

vyzvány, aby vyjádřily svůj souhlas či nesouhlas k šesti uvedeným výrokům a doplnily k 

nim krátký komentář. Výroky byly zvoleny tak, aby podněcovaly děti k zamyšlení a 

vyvolaly v nich zájem vyjádřit vlastní názor. Dotazník v plném znění je uveden v příloze 

bakalářské práce. 

Vyplněné dotazníky byly zpracovány a vyhodnoceny. Výsledky byly porovnány 

s výsledky studií týkající se Facebooku a poznatky uvedenými v teoretické části práce. 

Následně byly potvrzeny nebo vyvráceny předem stanovené hypotézy a výsledky 

provedeného výzkumu byly krátce shrnuty. 

7.2 Výsledky výzkumu 

Celkem bylo do výzkumu zapojeno 42 dětí ze sedmé a osmé třídy základní školy, z čehoţ 

většina vyplnila dotazník kompletně. Pět dětí, coţ je zhruba 12% z celkového vzorku, 

odevzdalo vyplněnou pouze část dotazníku, která se skládala z otázek, ale část, ve které 

bylo úkolem napsat vlastní komentář k uvedeným výrokům, nevyplnilo nebo byly jejich 

odpovědi neúplné a nebyly proto zahrnuty do výsledků výzkumu. Příčinou mohla být délka 

dotazníku nebo neochota psát delší formu odpovědí ve větách. 

7.2.1 Respondenti dotazníku – demografické údaje 

Mezi respondenty jen lehce převaţovaly dívky (52% respondentů) nad chlapci (48% 

respondentů). Všechny děti byly ve věkovém rozmezí 12 aţ 15 let, vzorek tedy odpovídal 

stanovené cílové skupině. Konkrétní rozdělení dětí dle věku a pohlaví je patrné z Grafu č. 

1. 



   

25 

 

Graf č. 1: Rozdělení respondentů dle věku a pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

7.2.2 Založení účtu na Facebooku 

První tři otázky dotazníku se týkaly zaloţení facebookového účtu. Nejprve měly děti uvést, 

zda mají účet na této sociální síti zaloţen a dále pak specifikovat, jak dlouho jsou jiţ na 

Facebooku registrovány. Tyto údaje bylo nutné získat pro další interpretaci výsledků 

výzkumu.  

Převáţná většina dětí (84% respondentů) na Facebooku účet zaloţený má, pouze pět dětí 

uvedlo, ţe zde registrováno není. Děti, které uvedly, ţe facebookový účet nemají, byly 

všechny ţáky sedmé třídy ve věku 12 nebo 13 let.   

Na základě odpovědí, by se tedy dalo říci, ţe čím je jedinec starší, tím je vyšší 

pravděpodobnost, ţe bude mít zaloţený účet na Facebooku. Dále z výsledků vyplývá, ţe 

převáţná většina dnešních dospívajících dětí je aktivními uţivateli Facebooku a má zde 

účet zaloţen. 
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Graf č. 2: Existence účtu na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka č. 2 zkoumala, jak dlouho jsou děti na sociální síti Facebook registrovány. Tato 

otázka měla za cíl zjistit, v jakém věku se na Facebooku dnešní děti přihlašují a zda je 

dodrţována věková hranice pro zaloţení facebookového účtu. 

 Rozmezí odpovědí bylo 1 aţ 7 let, přičemţ nejvíce dětí si účet zaloţilo před 2 aţ 4 lety 

(69% respondentů). Dle výsledků a věku respondentů je moţné definovat, ţe 14% 

z dotazovaných dětí si zaloţilo facebookový účet jiţ v 8 letech.  Převáţná většina se na 

Facebooku registrovala ve věku 9 aţ 12 let (64% respondentů). Pouze 22% dětí se tedy na 

Facebook přihlásilo aţ ve věku, kdy to pravidla Facebooku dovolují. Věková hranice pro 

zaloţení účtu je totiţ 13 let.  

Z této skutečnosti vyplývá, ţe i přes nastavenou minimální věkovou hranici, kdy je moţné 

se na Facebooku registrovat, není pro děti problém si prakticky v jakémkoliv věku účet na 

sociální síti zaloţit a zadat při registraci nepravdivé údaje. Tento fakt by měl být výstrahou 

pro rodiče dětí, které by měly mít pohyb dětí na internetu a na sociálních sítích pod 

kontrolou. Zároveň by s touto skutečností měli pracovat správci facebookové sítě a měla 

by existovat kvalitnější kontrola věku přihlašovaných osob. 
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Graf č. 3: Doba existence účtu na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Třetí otázka navazovala na výše zmíněné a zjišťovala, jaké je povědomí ţáků o věkové 

hranici pro zaloţení facebookového účtu.  

Děti měly rozdílné odhady věkové hranice, pouze 21% odpovědělo správně, tedy ţe 

zaloţení účtu je moţné od 13 let. Více neţ 40% dětí si myslelo, ţe je moţné se na 

Facebooku registrovat od 15 let a 14% dokonce aţ od 18 let. Pouze 14% respondentů 

odhadovalo věkovou hranici niţší neţ je skutečnost, tedy 13 let. 

Z výsledků lze tedy vyčíst, ţe i přesto, ţe většina dětí (64% respondentů) si myslí, ţe při 

zaloţení účtu porušuje pravidlo nastavené věkové hranice (nezávisle na tom, zda tomu tak 

skutečně je), nezabrání jim to v jeho porušení. Dalších 10% všech dotazovaných ţáků 

přiznalo, ţe věkovou hranici neznají, přičemţ se překvapivě nejednalo o děti, které účet na 

Facebooku nemají. Ty naopak znaly věkovou hranici téměř všechny nebo byl jejich odhad 

blízko realitě (14 let). 
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Graf č. 4: Věková hranice pro založení účtu na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

7.2.3 Povědomí a užívání jiných sociálních sítí 

Otázky č. 4 a 5 se týkaly povědomí a uţívání jiných sociálních sítí neţ Facebooku. Tyto 

otázky byly do dotazníku zahrnuty s předpokladem, ţe Facebook je v České republice 

nejpouţívanější a nejpopulárnější sociální síť, coţ bylo také potvrzeno. Kaţdý ţák mohl 

uvést vţdy více sociálních sítí, které zná nebo pouţívá.  

Nejvíce zmiňovanou sociální sítí byl Twitter, který si vybavila téměř polovina 

dotazovaných (48% respondentů). Na druhém místě pak ţáci uváděli Skype (43% 

respondentů). Více neţ 20% z vybraného vzorku dětí zná také sociální sítě Snapchat nebo 

Instagram. Celkem 14% dětí uvedlo, ţe kromě Facebooku ţádnou jinou sociální síť nezná.  
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Graf č. 5: Povědomí o sociálních sítích 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Co se týče pouţívání jiných sociálních sítí neţ je Facebook, respondenti nejčastěji 

vyuţívají Skype (36% respondentů). Dalšími poměrně často pouţívanými byly Snapchat 

(17% respondentů) a Instagram (12% respondentů).  

Zajímavé je, ţe i přesto, ţe nejvíce dětí uvedlo, ţe zná sociální síť Twitter (20 

respondentů), pouze 3 z nich mají na Twitteru zaloţený účet. To můţe být způsobeno 

faktem, ţe Twitter má vybudovanou silnou marketingovou podporu a děti tuto sociální síť 

znají z médií, avšak jeho cílová skupina jsou spíše dospělí.  

Jinak je tomu u sociální sítě Skype. Respondenti, kteří Skype znají (18 respondentů) tuto 

sociální síť většinou i běţně pouţívají (15 respondentů).  

Celkem 36% dotazovaných ţáků uvedlo, ţe ţádné jiné sociální sítě neţ Facebook 

nepouţívají. Mezi tyto respondenty spadá také 5 dětí, které uvedly, ţe nejsou registrovány 

ani na Facebooku viz. Otázka č. 1. Zajímavé je, ţe co se týče povědomí o sociálních sítích, 

tak všechny děti bez facebookového účtu byly schopny vyjmenovat alespoň jednu jinou 

sociální síť, avšak mezi registrovanými na Facebooku bylo 16% dětí, které ţádné jiné 

sociální sítě neznají. 
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Graf č. 6: Používané sociální sítě 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpovědi na otázky č. 4 a 5 mohou být zkreslené tím, ţe ţáci druhého stupně základní 

školy nemají přesně jasno v tom, jak je sociální síť přesně definována a co si pod tímto 

pojmem představit. Tento fakt podporuje skutečnost, ţe někteří jedinci mezi sociální sítě 

zařadili mail nebo tablet. 

Nicméně odpovědi na tyto otázky potvrzují, ţe Facebook je v České republice mezi 

sociálními sítěmi jasným fenoménem. Je totiţ mezi teenagery jak nejznámější, tak 

nejpouţívanější sociální sítí. 

7.2.4 Užívání Facebooku a sdílení osobních údajů 

Otázky č. 6 aţ 13 byly zaměřeny na běţné uţívání Facebooku dětmi a také to, jak sdílejí 

s ostatními uţivateli své osobní údaje. 

Otázka č. 6 zjišťovala, kolik času v průměru dnešní mládeţ stráví na Facebooku. Alespoň 

jednu hodinu denně na Facebooku stráví 81% dotazovaných dětí, v průměru jsou pak děti 

na Facebooku dle uvedených odpovědí téměř tři hodiny denně. Téměř veškerý svůj volný 

čas, tedy pět a více hodin denně, na Facebooku tráví dokonce 26% všech dotazovaných 

ţáků. 
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Kromě pěti respondentů, kteří nemají zaloţený účet na Facebooku, další tři ţáci uvedli, ţe i 

přesto, ţe jsou na Facebooku registrováni, netráví zde ţádný čas nebo účet kontrolují např. 

jedenkrát týdně pouze kvůli zprávám. 

Graf č. 7: Čas strávený na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka č. 7 se zaměřila na aktivity dětí na facebookové síti. Mezi nejčastěji prováděné 

činnosti na Facebooku patří především chatování s přáteli, které uvedlo celkem 47% 

dotazovaných ţáků. Kromě psaní zpráv si na Facebooku děti hlavně prohlíţejí fotky a 

videa, coţ uvedlo 23% respondentů.  

Dále pak děti uváděly, ţe pomocí Facebooku sledují „kde se co děje“ (13% respondentů), 

tedy získávají přehled o kulturních akcích nebo událostech přátel, hrají na Facebooku hry 

(12% respondentů) nebo vyuţívají tuto sociální síť ke školní práci, tedy jako nástroj pro 

komunikaci či sdílení souborů (5% respondentů) za účelem plnění domácích úkolů nebo 

studia. 
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Graf č. 8: Činnosti prováděné na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V otázce č. 8 byli ţáci dotazováni, jaké další zajímavosti, kromě běţných informací o 

přátelích, jim Facebook přináší. Nejvíce dětí uvedlo, ţe se na Facebooku dozvídají novinky 

ze světa nebo je sociální síť informuje o narozeninách jejich kamarádů (28% respondentů). 

Facebook pro děti často plní také funkci elektronického kalendáře a připomíná jim, kdy se 

konají zajímavé kulturní akce nebo události pořádané jejich přáteli.  

17% dotazovaných ţáků se na Facebooku dozvídá, co se děje ve škole, coţ je jim 

nápomocné především pokud z nějakých důvodů ve škole zrovna chybí nebo potřebují 

cokoliv upřesnit. Tři respondenti pak uvedli, ţe Facebook jim kromě informací o jejich 

přátelích ţádné zajímavosti nepřináší, a ţe ho tedy vyuţívají jen k chatování a prohlíţení 

fotek kamarádů. 
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Graf č. 9: Zajímavé informace na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Devátá otázka dotazníku zjišťovala počet přátel na Facebooku u vybraného vzorku dětí. 

Dotazované děti měly v průměru okolo tři sta aţ pět set facebookových přátel. Nejvíce 

ţáků (40% respondentů) mělo na Facebooku přátelství navázáno se sto aţ tři sta přáteli. 

Celkem 12% všech respondentů pak mělo více neţ pět set facebookových kamarádů. 

Graf č. 10: Počet přátel na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Otázka č. 10 zjišťovala, zda dnešní mládeţ navazuje na Facebooku přátelství i 

s neznámými osobami. Celkem 65% dotazovaných dětí uvedlo, ţe se na Facebooku někdy 

spřátelilo s úplně cizí osobou. Toto číslo je poměrně vysoké a souvisí s bezpečností 

sociálních sítí.  

Děti by měly být obezřetné a měly by dávat pozor, s kým sdílejí své osobní údaje a 

fotografie. Jedna ze zásad, která je uváděna pro bezpečné uţívání Facebooku, je právě 

doporučení, navazovat přátelství a sdílet své soukromé informace pouze s osobami, které 

známe z reálného ţivota. O podobných zásadách by děti měli správně poučit jejich rodiče. 

Graf č. 11: Navázání přátelství s cizí osobou 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Další otázka zkoumala, zda děti na Facebooku uvádějí své celé jméno nebo zda mají účet 

zaloţen pod přezdívkou. Tato otázka souvisí se sdílením osobních údajů a se skutečností, 

ţe děti můţe na Facebooku velmi snadno dohledat i jakákoliv cizí osoba. 

 Velká většina respondentů, celkem 86%, na Facebooku uvádí své skutečné jméno. Pouze 

14% ze všech dětí má na facebookovém účtu uvedenou místo jména přezdívku. Několik 

dětí (5% respondentů) odpovědělo, ţe má na Facebooku uvedeno obojí. 

Je tedy zřejmé, ţe převáţnou většinu dětí můţe na sociální síti okamţitě najít a případně 

poţádat o přátelství jakákoliv cizí osoba. Děti by tedy měly být obezřetné, jaké ţádosti o 

přátelství přijímají a měly by být v kontaktu opět pouze se známými osobami. 
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Graf č. 12: Zveřejnění pravého jména 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka č. 12 se zaměřovala na nahrávání osobních fotek na facebookovém profilu. Velká 

většina dětí na svém Facebookovém účtu svoje fotografie běţně zveřejňuje (78% 

respondentů). Pouze 22% z dotazovaných dětí uvedlo, ţe své fotky na sociální síť nedávají.  

Sdílení a prohlíţení fotek je jednou z nejčastěji prováděných činností na Facebooku a dalo 

by se říct, ţe na této podstatě je tato sociální síť zaloţena. Děti by si opět měly hlídat své 

soukromí a neposílat ţádné fotografie cizím osobám, ani na svůj profil nenahrávat ţádné 

fotografie, u kterých by jim vadilo, kdyby byly dostupné všem uţivatelům. I v této 

souvislosti se jeví edukace rodičů a školy jako klíčový nástroj prevence před zneuţitím 

soukromí mladistvých uţivatelů sociálních sítí. 
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Graf č. 13: Nahrávání fotografií 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

7.2.5 Výhody a nevýhody Facebooku 

Otázky č. 13 aţ 18 se zaměřovaly na to, jaké hlavní výhody a nevýhody spatřují 

dospívající děti u sociální sítě Facebook. 

Ţáci byly dotazování na to, co se jim na Facebooku nejvíce líbí a zároveň na to co jim na 

této sociální síti naopak nevyhovuje. Nejraději mají děti na Facebooku dle výsledků 

dotazníku moţnost chatování s přáteli a moţnost komunikace obecně (32% respondentů). 

Dětem se také na Facebooku líbí moţnost sdílet a prohlíţet si fotografie, coţ patří i 

mezi nejčastěji prováděné činnosti.  

14% chlapců doslovně uvedlo, ţe se jim na Facebooku nejvíce líbí „holky“, coţ je moţné 

interpretovat jako moţnost přes sociální síť snadno navázat kontakt s dívkami. Dále děti 

uváděly, ţe se jim líbí, ţe je Facebook zdarma nebo ţe díky Facebooku mohou jednoduše 

komunikovat se svými vzdálenými příbuznými či kamarády. Dalšími zmíněnými 

výhodami Facebooku byly: moţnost poznat se s novými lidmi, hraní her, získávání 

informací a sledování a sdílení citátů či videí. 
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Graf č. 14: Co se dětem na Facebooku nejvíce líbí? 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Respondenti nejčastěji uváděli, ţe je na Facebooku štvou nepravé profily lidí, kteří se 

vydávají za někoho jiného a snaţí se s nimi spřátelit nebo získat osobní informace. Na této 

negativní stránce Facebooku se shodlo celkem 22% dotazovaných dětí.  

19% ţáků uvedlo, ţe jim na sociální síti Facebook nevadí nic. Mezi uváděnými negativy 

bylo dále šíření odkazů na hry, spamy nebo reklamy. Téměř 11% dětí na Facebooku vadí 

pomluvy, ať uţ ve zveřejňovaných statusech na zdi nebo v osobní komunikaci. Dále si děti 

stěţují na nefunkčnost sítě a zmiňují také přítomnost pedofilů, zveřejňování odhalených 

fotografií nebo narušování soukromí obecně. 

Tyto poznatky se jeví jako značně alarmující a pokud by byl výskyt těchto jevů potvrzen i 

výzkumy s větším vzorkem respondentů, měly by se sociální sítě stát předmětem dalšího 

zkoumání a zvýšeného zájmu institucí zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí a 

mladistvých.   
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Graf č. 15: Co děti na Facebooku štve? 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka č. 15 zjišťovala, jak by děti případně sociální síť Facebook vylepšily, aby 

fungovala dle jejich představ nebo jaké další funkce by přidaly. 

Více neţ polovina dotazovaných ţáků necítí potřebu Facebook jakkoliv vylepšovat, 28% 

respondentů uvedlo, ţe jim Facebook vyhovuje ve stávající podobě a nic by zde nezměnili 

a dalších 23% dětí odpovědělo, ţe neví, jak sociální síť zdokonalit. 

Značná část dětí uvedla, ţe by na Facebooku zakázala zveřejňování odhalených fotografií 

(13% respondentů) nebo zavedla kontrolu pravé identity při přihlašování na účet (10% 

respondentů). Další odpovědi dětí byly např. vylepšení emotikonů, zrušení reklam a her 

nebo zavedení moţnosti video hovorů nebo „tlačítka dislike“. I z těchto dat je tedy zřejmé, 

ţe se sociálně-patologické a pro zdravý vývoj dětí potencionálně velmi nebezpečné 

chování na Facebooku vyskytuje ve značné míře a ţe je samotnými dětmi vnímáno jako 

škodlivé a obtěţující.  
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Graf č. 16: Vylepšení Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka č. 16 zjišťovala, zda by bylo pro dnešní mládeţ obtíţné ţít bez Facebooku. I přesto, 

ţe většina dětí vyuţívá Facebook denně a často zde tráví i velkou část svého volného času, 

76% dotazovaných dětí uvedlo, ţe si ţivot bez Facebooku dokáţe představit bez větších 

problémů. Odpovědi byly často zdůvodňovány komentáři, ţe v minulosti se lidé bez 

sociálních sítí také obešli nebo ţe dotazované děti mají Facebook zaloţen poměrně krátce a 

dříve dokázali fungovat i bez něj.  

Čtvrtina dětí naopak povaţuje Facebook za neodmyslitelnou součást svého kaţdodenního 

ţivota a tvrdí, ţe by byl jejich ţivot bez této sociální sítě obtíţný. Tito respondenti uvádějí 

nejčastěji jako hlavní důvod nedostatek finančních prostředků na zaplacení kreditu 

v telefonu, a tím pádem ztrátu moţnosti komunikovat se svými přáteli nebo příbuznými na 

dálku. Dále také teenageři uváděli, ţe bez Facebooku by přišli o moţnost se rychle a 

snadno spojit se svými kamarády. 

 

 

 

 

11 

9 

5 
4 

3 2 2 2 1 1 
0

2

4

6

8

10

12

Jak by děti vylepšily Facebook? 



   

40 

 

Graf č. 17: Obtížnost života bez Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázky č. 17 a 18 zjišťovaly, v čem sociální sítě dětem nejvíce pomáhají a v čem si myslí, 

ţe jim naopak škodí. Respondenti vidí hlavní přidanou hodnotu Facebooku právě v rychlé 

a snadné komunikaci (60% respondentů). Další častou odpovědí bylo, ţe Facebook dětem 

pomáhá zahnat nudu či samotu (36% respondentů). Ţáci uváděli, ţe Facebook pouţívají i 

za účelem plnění školních úkolů (17% respondentů), seznámení se s novými přáteli (10% 

respondentů) nebo získávání informací a novinek (12% respondentů). 

Graf č. 18: V čem Facebook dětem nejvíce pomáhá? 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Téměř polovina dotazovaných dětí si myslí, ţe jim Facebook nijak neškodí (48% 

respondentů). Druhá polovina respondentů si uvědomuje, ţe si na Facebooku můţe snadno 

vytvořit závislost a ţe jim tato sociální síť ubírá čas, který by jinak mohli trávit se svými 

kamarády osobně. Mezi dalšími vlivy, které mohou mít na děti negativní dopad, 

respondenti uváděli neslušné fotografie a příspěvky nebo posmívání.  

Graf č. 19: V čem Facebook dětem škodí? 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

7.2.6 Vnímání reklamy 

Na Facebooku se všem jeho uţivatelům objevují reklamní sdělení, která mohou být buď 

součástí příspěvků na facebookové zdi nebo ve formě bannerů na bočních stranách 

facebookové stránky. Cílem Facebooku je, aby uţivatelé na první pohled nerozeznali, ţe 

jde o placené sdělení, ale vnímali reklamu jako součást příspěvků přátel.  

Velká většina dětí však tyto reklamy vnímá (86% respondentů), pouze 14% dětí uvedlo, ţe 

si přítomnost těchto reklam vůbec neuvědomuje. 10% ze všech respondentů má reklamy na 

Facebooku rádo a zajímají je. Naopak 14% mládeţe komerční sdělení na sociální síti 

obtěţuje a přimlouvali by se za jejich zrušení. 
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Graf č. 20: Vnímání reklamy na Facebooku 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

7.2.7 Komentáře k výrokům 

Ve třetí části dotazníku bylo uvedeno šest různých výroků, ke kterým měly děti za úkol 

vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas a své tvrzení následně zdůvodnit několika větami. 

Výrok č. 1: „Facebook je ztráta času a raději bych měl trávit čas se svými kamarády 

osobně.“ 

K tomuto výroku se děti vyjadřovaly poměrně rozdílně a v odpovědích lze zaznamenat i 

jistý paradox. Více neţ 45% dotazovaných uvedlo, ţe s tímto výrokem naprosto souhlasí, 

ţe na sociální síti pouze ztrácejí čas, který by mohli vyuţít lépe a ţe zároveň upřednostňují 

osobní komunikaci před komunikací prostřednictvím sociální sítě. Několik dětí také svůj 

souhlas okomentovalo tím, ţe Facebook osobní komunikaci nemůţe nahradit a doslova 

uvedly: „Není to jako osobně,“ nebo: „To, co si řekneme po Facebooku, neplatí osobně.“  

Dalšími zajímavými komentáři bylo, ţe dnešní děti jsou obézní, protoţe jsou stále jen 

doma na Facebooku a nechodí ven nebo ţe by měl pro děti existovat počítačový program, 

který bude umět dobu strávenou na Facebooku regulovat. 

Naprosto opačný názor má 20% dotazovaných teenagerů, kteří si myslí, ţe Facebook 

rozhodně ztráta času není. Svůj názor obhajují tím, ţe jsou raději doma neţ by trávili čas 

venku, přes sociální síť se domluví se svými kamarády mnohem rychleji, snáze neţ osobně 

ANO 
86% 

NE 
14% 

Vnímají děti reklamu na Facebooku? 

ANO

NE
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a dokonce tak tedy můţou čas šetřit, anebo tím, ţe je rodiče nechtějí pouštět ven, a proto si 

spolu s přáteli alespoň chatují na Facebooku.  

Zajímavou odpovědí, kterou uvedlo poměrně vysoké procento dětí (25% respondentů) je, 

ţe si sice uvědomují, ţe Facebook je ztráta času, ale i přesto zde tráví několik hodin denně 

kvůli svým kamarádům, kteří nemají čas nebo nechtějí chodit ven a komunikovat osobně, 

ale jsou raději na sociální síti. Proto tyto děti tvrdí, ţe jim prakticky nezbývá nic jiného, 

neţ být doma, chatovat přes Facebook a tak si udrţovat kamarádské vztahy.  

Tyto odpovědi určitě nabádají k zamyšlení, jak prolomit začarovaný kruh.  Dospívající děti 

totiţ tráví na Facebooku většinu svého volného času, i kdyţ jak sami uvádějí, uvědomují 

si, ţe by bylo lepší věnovat se jiným činnostem. Za hlavní důvod tohoto paradoxu pak 

označují chování svých vrstevníků, které jim osobní interakci neumoţňuje.  

Výrok č. 2: „Bez Facebooku si svůj ţivot nedokáţu představit.“ 

Celkem 70% dotazovaných ţáků s tímto výrokem nesouhlasí a tvrdí, ţe by si ţivot bez 

Facebooku klidně představit dokázali. Komentáře dětí pak často odkazují na to, ţe jejich 

rodiče či prarodiče Facebook nepouţívají a přesto dokáţí v dnešní moderní době efektivně 

fungovat.  

Děti ve Facebooku nevidí podstatu ţivota a asi 6% dětí doslova uvedlo: „Ţivot není jen 

Facebook,“ nebo obdobný komentář: „Jsou i důleţitější věci, neţ Facebook.“ Dalšími 

důvody nesouhlasu s tvrzením bylo, ţe lidé, kteří jsou stále na Facebook, ţijí jen virtuální 

ţivot a ţe je mnohem důleţitější mít reálné kamarády. Jeden z respondentů dokonce uvedl, 

ţe by bylo lepší, kdyby Facebook vůbec neexistoval. 

Dalších přibliţně 6% respondentů uvedlo, ţe si dokáţí představit své bytí bez Facebooku, 

ale ţe by to jejich způsob ţivota značně změnilo. Jejich odpovědi byly doslova „Bez 

Facebooku bych ţil úplně jinak“, „Bylo by to lepší, ale musel bych toho hodně změnit,“ 

nebo: „Nestihla bych tolik věcí jako teď, protoţe by mi všechno víc trvalo“.  

Pouze 11% teenagerů odpovědělo, ţe bez Facebooku by ţít nemohli. Nejčastějšími důvody 

byla ztráta kamarádů, několikrát se také objevily odpovědi jako: „Nevím, co bych celý den 

dělal/a.“ 
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Z těchto odpovědí vyplývá, ţe i přesto, ţe děti většinou na Facebooku nejsou závislé, tato 

sociální síť často velice silně ovlivňuje způsob jejich ţivota i chování. Děti, které jsou na 

facebokovém účtu závislé pomocí této sociální sítě hlavně budují virtuální přátelství a 

vyplňují tak svůj volný čas. Za alarmující lze povaţovat skutečnost, ţe některé dospívající 

děti jiţ nejsou schopni najít alternativní a plnohodnotnější způsob trávení volného času, 

neţ je vyuţívání sociálních sítí.  

Výrok č. 3: „Díky Facebooku jsem si udělal hodně nových kamarádů.“ 

S tímto tvrzením souhlasilo 40% dětí, naopak 32% dotazovaných vyjádřilo spíše 

nesouhlas. Zbytek odpovědí byl někde na pomezí, děti totiţ často doplňovaly tvrzení 

komentáři jako „Skamarádil jsem se jen s těmi, které jsem jiţ znal od vidění,“ nebo: „Ano, 

ale nejsou to praví kamarádi.“  

V několika dalších komentářích také zaznělo, ţe děti preferují mít jen několik málo 

kamarádů v realitě, neţ stovky přátel na Facebooku, nebo také ţe na sociální síti se lidé 

chovají jako přátelé, ale v realitě to tak potom není.  

Z odpovědí a komentářů je tedy moţné vyvodit, ţe i přesto, ţe děti na sociální síti nasbírají 

mnoho „přátel“, většina z nich si uvědomuje, ţe jde spíše o virtuální kamarády a ţe 

skutečné přátelství by mělo být podloţeno osobním kontaktem. Zároveň je poměrně velká 

část teenagerů je na sociální síti opatrná a „přátelí“ se na Facebooku jen se známými 

osobami.  

Výrok č. 4: „Kdo dneska nemá Facebooku je divnej.“ 

U tohoto výroku se všechny děti shodly a vyjádřily svůj nesouhlas. Celkem 17% teenagerů 

ale uvedlo odpovědi jako: „Není, ale říká se to o něm,“ nebo: „Není divnej, ale jen je jinej 

neţ ostatní.“  

Poměrně velká část dětí (36% respondentů) k výroku uvedla, ţe to, zda dotyčný je či není 

registrován na sociální síti, je pouze jeho nebo její věc a nevypovídá to nic o jeho osobě. 

Podobné komentáře byly: „To záleţí na kaţdém, kaţdý nechce odkrývat svoje soukromí,“ 

nebo: „Je to různé, někomu Facebook pomůţe, někdo ho nepotřebuje.“ 
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Několik dotazovaných (12%) vyjádřilo velmi silný nesouhlas s tvrzením a reagovali 

komentáři jako: „Divnej je jen pro facebookový závisláky,“ „ Není divnej, má alespoň dost 

času na sebe a svoji rodinu,“ nebo dokonce: “ Kdo dneska nemá Facebook, je frajer a uţívá 

si ţivota v reálu.“ 

Z odpovědí poměrně překvapivě vyplývá, ţe i přesto, ţe většina dětí povaţuje facebookový 

profil za samozřejmost, nedívají se na jedince, který účet nemá skrz prsty a neodsuzují ho. 

Dokonce u některých respondentů mohou tito jedinci vzbuzovat obdiv. 

Výrok č. 5: „Facebook dokáţe sledovat, co dělám, a tomu přizpůsobuje, co mi ukáţe.“ 

Facebook dokáţe dle příspěvků, „liků“ nebo prohlíţených stránek přizpůsobovat 

zobrazovaný obsah svým uţivatelům. Pouze 10% dotazovaných ţáků si tento fakt 

uvědomuje. Naprostá většina dětí pak s výše uvedeným výrokem nesouhlasí (65% 

respondentů) nebo uvádí, ţe je to moţné jen s určitými omezeními, např: „Umí to, jen kdyţ 

mám zapnutou polohu,“ nebo: „Jen kdyţ mám někoho v přátelích.“ 

Díky tomu, ţe Facebook dokáţe přizpůsobovat svůj obsah uţivatelům, se z něj stává silný 

marketingový nástroj. Dospívající děti jsou navíc reklamou snadno ovlivnitelné, a to tím 

spíš, ţe si tuto skutečnost neuvědomují. Facebook své komerční síly běţně vyuţívá, 

z čehoţ mu také plyne většina příjmů, a dokáţe velice specificky svoje komerční sdělení 

šířit. 

Výrok č. 6: „Facebook vůbec neovlivňuje moje chování.“ 

Téměř 80% dotazovaných dětí si myslí, ţe Facebook nijak neovlivňuje jejich chování, 

dokonce často velice silně argumentovaly: „Chovám se, jak sám chci, ne jako 

facebookovej frajer,“ nebo: „Facebook mě nikdy nezmění.“  

Zbytek dotazovaných teenagerů odpovídal, ţe tomu tak můţe být, ale pouze ve 

výjimečných případech. Zajímavé je, ţe poměrně často se objevovala odpověď typu: „U 

někoho to tak je, ale u mě to neplatí,“ nebo: „Někteří moji spoluţáci se chovají kvůli 

Facebooku jinak.“ 
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Děti jsou tedy převáţně přesvědčeny o tom, ţe sociální síť Facebook na ně nemá ţádný 

vliv, i přesto, ţe s ní tráví hodiny denně. U svých kamarádů však vliv Facebooku pozorují 

a vnímají ho spíše negativně, často ve spojení s arogantním chováním nebo s povýšeností.  

Z výsledků studií však jasně vyplývá, ţe sociální sítě obecně na kaţdého uţivatele působí, 

ať pozitivně nebo negativně, a jeho chování často silně ovlivňují. U dospívajících dětí bývá 

tento vliv ještě umocněn tím, ţe se nacházejí ve vývojovém období, kdy se formuje jejich 

osobnost. 

7.3 Shrnutí výzkumu a potvrzení či vyvrácení hypotéz 

Existence facebookového účtu je pro dnešní mládeţ běţnou záleţitostí, pouze malé 

procento dospívajících dětí není na této sociální síti aktivní. Nejčastěji si děti zakládají 

facebookový účet mezi devátým a dvanáctým rokem ţivota, a to nezávisle na tom, zda jim 

to věková hranice pro registraci na Facebooku dovoluje.  

Skutečnost, ţe na Facebooku je zaloţení profilu oficiálně moţné od 13 let, ví jen asi pětina 

dětí, ostatní teenageři odhadují minimální věkovou hranici dokonce vyšší, většinou 15 

nebo 18 let. Toto omezení však děti nevnímají jako překáţku a při registraci zadávají o 

svém věku nepravdivé údaje. Tento fakt by si měly uvědomovat především rodiče dětí a 

měly by mít o působení a pohybu svých dětí na sociálních sítích přehled. Přítomnost 

malých dětí na Facebooku by měla být také výstrahou pro správce facebookové sítě, kteří 

by měli kontrolu věku při registraci zkvalitnit. 

V České republice je Facebook mezi teenagery nejznámější a zároveň nejpouţívanější 

sociální sítí, coţ výzkum jasně potvrdil. Dnešní děti dále většinou znají Twitter, Skype, 

Instagram nebo Snapchat, ale jen málo z nich tyto sociální sítě pravidelně vyuţívá. Za to 

alespoň na hodinu denně facebookový účet spustí téměř všechny dospívající děti a 

v průměru zde chatováním nebo prohlíţením fotek či videí stráví téměř tři hodiny denně. 

Dnešní mládeţ Facebook vyuţívá také jako zdroj informací a novinek, anebo jako 

elektronický kalendář, který je informuje o narozeninách kamarádů či o kulturních akcích.  

Výše uvedené potvrzuje hypotézu č. 1, tedy ţe většina ţáků druhého stupně základní školy 

má zaloţen facebookový účet a na sociální síti Facebook tráví více neţ jednu hodinu 

denně. Alarmující můţe být, ţe více neţ čtvrtina dotázaných dětí uvedla, ţe se na sociální 
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síti Facebook kaţdý den pohybují pět a více hodin. I přesto si, teenageři myslí, ţe 

Facebook nikterak neovlivňuje jejich chování. U svých vrstevníků ale vliv Facebooku na 

jejich způsob komunikace zaznamenávají, a to často ve spojení s arogantním chováním 

nebo povýšeností. I kdyţ to děti popírají, sociální sítě ve skutečnosti na všechny své 

uţivatele působí a ovlivňují jejich chování. 

Teenageři mají v průměru od 300 do 500 facebookových přátel, se kterými sdílí své osobní 

informace. Více neţ polovina dětí má na Facebooku také zkušenost s navázáním kontaktu 

s úplně cizí osobou. Děti téměř ve všech případech na Facebooku uvádějí své pravé jméno 

a nahrávají své fotografie, takţe jsou navíc na této sociální síti snadno dohledatelné. Právě 

dospívající děti bývají se zveřejňováním osobních údajů mnohdy neopatrné. Proto by je 

jejich rodiče nebo učitelé měli zavčas poučit o bezpečném uţívání sociálních sítí a 

představit jim zásady ochrany osobních údajů. 

Obecně děti Facebook vnímají velice pozitivně a na jeho formě by ve většině případů nic 

nezměnily. Nejradši mají teenageři způsob, jakým můţou komunikovat se svými kamarády 

a známými. Chválí si hlavně rychlost chatování a moţnost sdílet informace a soubory na 

dálku. Dále si děti oblíbili prohlíţení příspěvků, fotek a videí, kdy hlavně u chlapců se 

předmětem zájmů stávají uţivatelky Facebooku, se kterými zde mohou navázat snadno 

kontakt. Teenageři na Facebooku oceňují také to, ţe je pro ně tato sociální síť zdarma.   

Existuje i pár věcí, které dospívajícím dětem na Facebooku nevyhovuje. Vadí jim 

například lidé, kteří si zakládají falešné profily a ţádají děti o přátelství za účelem získání 

osobních informací, nebo rozesílání spamů, odkazů na hry či reklamní sdělení. Komerční 

sdělení na Facebooku rozpozná většina mládeţe, i přes to, ţe se placené příspěvky na 

facebookové zdi objevují v jakémsi přirozeném sledu, aby byly zaměnitelné s příspěvky 

přátel. Reklamy ale teenagery převáţně nezajímají, a proto je ignorují. Skutečnost, ţe 

Facebook přizpůsobuje zobrazovaný obsah svým uţivatelům, si však dospívající děti 

obecně neuvědomují. 

Většina dnešní mládeţe si svůj ţivot bez facebookového účtu dokáţe představit, coţ 

vyvrací platnost hypotézy č. 3. Teenageři mají srovnání s dobou, kdy sociální sítě ještě 

nebyly běţně pouţívány a tvrdí, ţe by bez nich zvládli fungovat bez větších problémů. 

Pouze asi čtvrtina teenagerů si myslí, ţe by pro ně bylo obtíţné být bez Facebooku a 

museli by hodně věcí ve svém kaţdodenním ţivotě změnit. Obávají se také ztráty 
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kamarádů, nudy a zvýšených nákladů za pouţívání mobilního telefonu. Ani tyto děti, které 

povaţují facebookový profil za nutnost, ale neodsuzují své vrstevníky, kteří Facebook 

nemají. U některých teenagerů dokonce absence facebookového profilu vzbuzuje obdiv. 

Největší přidanou hodnotou Facebooku je pro dospívající děti rychlá a snadná komunikace, 

díky které často zahánějí nudu či samotu. Teenageři oceňují také vyuţití sociálních sítí k 

plnění školních aktivit a úkolů. Negativní vliv Facebooku většina dětí nevnímá a jsou 

převáţně přesvědčeny o tom, ţe jim uţívání sociální sítě nijak neškodí. Mezi dospívajícími 

jsou ale i jedinci, kteří se obávají závislosti na sociální síti a uvědomují si, ţe by čas 

strávený na Facebooku mohly vyuţít kvalitněji.  

S tím souvisí i skutečnost, ţe téměř polovina dotazovaných dětí souhlasila s tvrzením, ţe 

Facebook je pro ně ztrátou času. Děti by ve většině případů raději trávili čas se svými 

kamarády osobně. Paradoxně však argumentují tím, ţe jejich přátelé jsou všichni doma na 

sociálních sítích, a tak jim nezbývá nic jiného neţ s nimi udrţovat kontakt právě jejich 

prostřednictvím. Jde tedy o jakýsi začarovaný kruh dnešní moderní doby. 

Děti na Facebooku získávají mnoho nových kamarádů. Převáţně se spřátelí s těmi, které 

jiţ znají od vidění ze školy, ale někteří jedinci se seznamují i s lidmi, které nikdy neviděli. 

V takových případech by teenageři měly být opatrní a mít přehled o tom, s kým sdílí své 

osobní údaje a fotografie. 

Děti si velice dobře uvědomují rozdíl mezi osobním a facebookovým přátelstvím. Dávají 

stále přednost menšímu mnoţství skutečných kamarádů, se kterými se vídají osobně. 

Výzkum tímto tedy vyvrací hypotézu č. 2, která říká, ţe dnešní děti dávají přednost 

kontaktu přes Facebook před osobní komunikací. Je však otázkou, zda se tímto pravidlem 

děti i ve skutečnosti řídí nebo jim toto tvrzení pouze přijde jako tvrzení správné.  
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8. Závěr 

V rámci své bakalářské práce jsem se zabývala jedním z největších fenoménů dnešní doby, 

a to sice existencí a vyuţíváním sociálních sítí v kaţdodenním ţivotě. Primárním cílem této 

práce bylo poskytnout teoreticko-empirické pojednání o tom, jakým způsobem mohou 

sociální sítě ovlivňovat chování a proţívání osob, které na nich tráví značnou část svého 

volného času. Z důvodu značné popularity a rozšířenosti Facebooku jako představitele 

nejpopulárnější a nejvyuţívanější sociální sítě byla pozornost věnována právě jemu. Za 

referenční skupinu, na které byl vliv Facebooku zkoumán pak byly zvoleni mladiství jako 

skupina, na jejímţ osobnostním formování se vyuţívání sociálních sítí projevuje 

pravděpodobně nejzřetelněji.  

Po teoretickém úvodu do problematiky sociálních sítí, ve kterém jsem se zabývala definicí 

sociálních sítí a jejich charakteristikami jsem přistoupila k hlavní části své práce a sice 

k dotazníkovému šetření, jehoţ prostřednictvím jsem se snaţila potvrdit či vyvrátit 

hypotézy, které jsem si pro své zkoumání stanovila. Celý výzkum byl primárně zaměřen na 

to, jak fenomén sociálních sítí vnímají jejich mladiství uţivatelé a zda sami na sobě či 

svých vrstevnicích pozorují změny, které v jejich chování můţe způsobit jejich nadměrné 

vyuţívání. Celou řadu poznatků a závěrů, které z dotazníkového šetření vzešly, lze 

povaţovat za překvapivé. Mnohé z nich by se podle mého názoru měly stát předmětem 

dalšího zkoumání a šetření. Stejně tak jsem v průběhu své práce narazila na celou řadu 

alarmujících zjištění, které by se měly stát předmětem zájmů specializovaných institucí, 

které se věnují vzdělávání a sociálně-právní ochraně dětí. Věřím tedy, ţe tato práce bude 

představovat případný základní stavební kámen a odrazový můstek pro navazující studium 

tohoto celospolečenského fenoménu, který si tuto naši pozornost bezesporu zaslouţí.      
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10. Seznam příloh 

10.1 Příloha č. 1: Dotazník o Facebooku 

Věk: 

Pohlaví:  Muţ  Ţena    

1. Máš zaloţený účet na Facebooku? 

 

2. Jak dlouho jsi na Facebooku registrovaný/á? 

 

3. Víš, od jakého věku je moţné registrovat se na Facebooku? 

 

4. Jaké jiné sociální sítě znáš? 

 

5. Jaké jiné sociální sítě pouţíváš? 

 

6. Kolik času denně na Facebooku trávíš? 

 

7. Co na Facebooku nejčastěji děláš? 

 

8. Jaké zajímavosti se kromě informací o svých přátelích z Facebooku dozvíš? 

 

9. Kolik máš na Facebooku přátel? 

 

 

10. Skamarádil/a ses s někým na Facebooku dříve neţ jsi ho poznal osobně? 
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11. Máš na Facebooku uvedeno svoje pravé jméno nebo přezdívku? 

 

12. Nahráváš na Facebook svoje fotky? 

 

 

13. Co se ti na Facebooku nejvíc libí? 

 

14. Co tě na Facebooku štve? 

 

15. Jak bys Facebook vylepšil/a? Jaké funkce bys přidal/a? 

 

16. Bylo pro tebe těţké ţít bez Facebooku? A proč? 

 

17. V čem ti Facebook nejvíc pomáhá? 

 

18. Je něco v čem ti Facebook škodí? 

 

19. Objevují se ti na Facebooku nějaké reklamy? 

Co si myslíš o těchto výrocích? Napiš u každého alespoň 3 věty. 

Facebook je ztráta času a raději bych měl trávit čas se svými kamarády osobně. 

Bez Facebooku si svůj ţivot nedokáţu představit. 

Díky Facebooku jsem si udělal hodně nových kamarádů. 

Kdo dneska nemá Facebooku je divnej. 

Facebook dokáţe sledovat, co dělám, a tomu přizpůsobuje, co mi ukáţe. 

Facebook vůbec neovlivňuje moje chování. 


