
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

Sociální sítě jako součást života mladé generace 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2016 Jan Novák 



 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra Pedagogiky 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Sociální sítě jako součást života mladé generace 

Social network as a part of the life of young generation 

 

Jan Novák 

Vedoucí práce:  PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 

   

Studijní obor:  Vychovatelství 

Praha, 2016



Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma ,,Sociální sítě jako součást života mladé 

generace“ vypracoval pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci 

uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

 

 

V Praze dne  

........................................................ 

                     podpis 



 

 

PODĚKOVÁNÍ:  Děkuji tímto paní PhDr. Veronice Blažkové, Ph.D. za odborné 

vedené mé bakalářské práce. 



 

ANOTACE 

 

   Cílem této bakalářské práce na téma „Sociální sítě jako součást života mladé 

generace‘‘ je zjistit, jak hluboce sociální sítě v dnešní době ovlivňují vývoj školní 

mládeže, mimo jiné z průzkumu zmapovat, jak sociální sítě využívají a zhodnotit, jestli ve 

většině případů mohou být sociální sítě dobrým pomocníkem, nebo naopak pouze škodí. 

 Bakalářská práce se dělí na dvě různé části. Jsou to části teoretická a empirická, kdy 

teoretická části popisuje v několika kapitolách vznik a druhy sociálních sítí, možná rizika, 

nové poznatky a světové trendy. V empirické části zkoumám pomocí dotazníků vzorek 

studentů 8. a 9. tříd základních škol. Zjišťuji, jakým způsobem a jak často sociální sítě 

využívají. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Sociální sítě, sociální komunikace, volný čas, kladné/záporné vlivy, Facebook 

ANNOTATION 

The aim of this thesis on the topic ,,Social networks as part of the life of the young 

generation'' to find out how deeply social networks nowadays affect the development of 

school children, including a survey to find out how to use social networks and evaluate if 

in most cases the social network can be a good helper, or only harms. 

The bachelor thesis is divided into two different parts. They are part of the 

theoretical and empirical, the theoretical part will go through several chapters of origin and 

types of social networks, the potential risks of new knowledge and global trends, while the 

second, empirical part, I examine a sample of students through questionnaires 8th and 9th 

grades of elementary school, how and how often they use social networks. 
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1 Úvod 

    Sociální sítě se staly nedílnou součástí života mladé generace. Během posledních 

desítek let nabral tento způsob komunikace mladé generace takových rozměrů, že je 

potřeba se tímto fenoménem vážně zabývat. Především pak z pozice pedagogů a 

vychovatelů. Jsem jednou z prvních generací, která se již od základní školy setkávala s 

virtuálním světem. V 90. letech minulého století byl největší nástup moderních 

technologií. Tehdy se ještě velmi zřídka používaný internet začíná komercializovat a 

jeho popularita prudce stoupá. Během deseti let pak narostl počet uživatelů z několika 

milionů až na 1,8 miliardy (Ježek, 2014, s. 16).  V důsledku toho se dnes děti již od 

základní školy učí používat internet. Spolu s ním přichází velké množství možností, 

ale má i druhou stránku a ta může být ohrožující.   

V této bakalářské práci jsem se rozhodl zmapovat problematiku sociálních sítí a 

jejich používání žáky na druhých stupních základních škol. Cílem práce je zjistit jaké 

sociální sítě žáci používají a kolik času žáci u nich tráví. Práce je rozdělena na dvě 

části. V teoretické části se snažím zmapovat všechny sociální sítě s akcentem na 

nejvíce používaný Facebook. V praktické části jsem zvolil metodu kvantitativního 

výzkumu. Pomocí dotazníkových položek jsem na třech pražských základních školách 

zjišťoval, kolik času žáci na sociálních sítích tráví, k čemu sociální sítě využívají, jestli 

je vnímají spíš jako pomocníka, nebo pouze jako zdroj vlastní zábavy. Dotazníkové 

položky jsem vytvořil sám a inspirací pro ně bylo prostudování odborné literatury, 

která se těmito problémy zabývá. Problematiku sociálních sítí jsem si vybral proto, že  

s sebou nese i velká rizika, která se u nás v České republice zatím podceňují. 

V zahraničí se již závislost na internetu diagnostikuje jako kterákoliv jiná závislost a 

rodiče i pedagogové by o takovém nebezpečí měli vědět. Nebezpečí internetové 

komunikace postihuje zejména děti a je na dospělých, aby tomu předcházeli. Jak se 

však dozvídáme z odborné literatury, rodiče a učitelé o této problematice vědí jen 

velmi málo. Většina rodičů se domnívá, že pokud je jejich dítě zavřené v dětském 

pokojíčku a je tzv. „na počítači“, je v bezpečí. Realita je ale jiná. Zde dětem hrozí 

stejné nebezpečí, jako kdyby bylo samo na ulici. Dítě ví, že nemá nikomu cizímu říkat 

svoje jméno nebo bydliště. Ovšem v prostředí sociálních sítí děti sdělují mnohem více. 
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A tak, jako je pro rodiče samozřejmé, že poučí své děti o bezpečnosti při jednání s cizí 

osobou, měla by se i internetová bezpečnost stát nedílnou součástí výchovy. A to jak 

v rodině, tak i ve škole.  
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2 Teoretická část 

2.1 Teorie masové a sociální komunikace 

2.1.1 Masová komunikace 

„Masová komunikace je jedna z rovin sociální komunikace, vyznačující se tím, že 

veškeré komunikační aktivity se dějí v institucionalizované podobě - prostřednictvím 

masových médií. Termín masová komunikace vznikl koncem 30. let 20. století, původní 

definice masové komunikace závisela na objektivních rysech, jež jsou společné více různým 

médiím, vycházela však především z technologické a organizační podstaty.“ (Ježek, 2014, 

str. 56). Masovou komunikaci vnímáme jako celosvětový pojem, který popisuje veškerou 

komunikaci probíhající mezi velkým počtem lidí. Jedná se o zvláštní druh hromadné 

komunikace, jejíž charakteristikou je, že je nepřímá a jednosměrná, tzn. bez zpětné vazby. 

Masová komunikace jako pojem má několik modelů, podle kterých jej můžeme rozlišit. 

Jedná se o tyto modely: 

 rituálový model –  je komunikace propojena se slovy jako sdílení, účast, 

sdružování, společenství a společná víra 

 propagační model – zde  je cílem zviditelnění a propagace masového média, kde 

velkou roli hraje soutěž mezi médii o pozornost uživatelů hlavně za ekonomickým 

účelem 

 příjmový model – šifrování a dešifrování obsahu medií –  zaměřuje se na zkoumání 

moci publika, sdělení je sestaveno ze znaků, záleží na volbě příjemce, který však 

nemusí sdělení přijmout tak, jak bylo vysláno 

 nová schémata – s vývojem médií se do masové komunikace dostává prvek 

interaktivity, vymezuje vztahy mezi projevem, konverzací, konzultací a registrací. 

(McQuail, D., 2007, s. 152) 

 

Facebook a jemu podobné sociální sítě plní funkcí hned několik. Je výbornou 

základnou reklamy pro společnosti, firmy a sportovní týmy. Tyto instituce zakládají 

profily, které můžeme všichni bezplatně sledovat. Dále pak přidávají na stránky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_McQuail
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informace o nejnovějších produktech a videa, která se systémem sdílení šíří mezi  další 

uživatele. Sociální sítě také fungují jako dorozumívací prostředek pro dnešní mladou 

generaci a do jisté míry nahrazuje verbální komunikaci. Je jen na nás jak se naučíme 

tyto sociální prostředky používat. V tomto smyslu bychom také měli působit na mladou 

generaci. Přelom století a tisíciletí představuje dobu velmi složitou a hektickou. Žijeme 

ve světě, který se rychle mění. Tyto změny se týkají i dětí a mládeže. Tyto kategorie 

jsou ohroženy především přesyceností všech podnětů. Pokud dětí tráví příliš mnoho 

času u počítače, tak se přetěžují jejich smysly a děti pak zůstávají bez zájmu o aktivní 

prožití volného času. Další ohrožení, které vyplývá z aktivit u počítače, je nedostatek 

pohybu. Děti si dnes nehrají venku tak, jako dříve, a mají problémy s pohybovou 

koordinací a prostorovým vnímáním. (Průcha J. 2009). 

 

2.1.2 Sociální komunikace 

 

„Sociální komunikace je specifická interakce mezi lidmi, jež se projevuje třemi 

základními způsoby: verbálně tj. prostřednictvím jazyka, nonverbálně tj. gesty, mimikou, 

pohledy apod., a činy, tedy chováním a jednáním člověka. Sociální komunikace je základní 

složkou mezilidské interakce, která je základní podmínkou lidské socializace. Každá 

společnost je charakterizována určitým tipem komunikační sítě, lišící se od ostatních 

strukturou komunikace. Komunikační systém je určován sociální systémem, je ovlivňován 

změnami tohoto systému a sám tyto změny podněcuje.“(Klapilová. S. 1996). 

Zde se nám hned nabízí vysvětlení slova „sociální“. Přesto, že se tento pojem využívá 

v mnoha oblastech různým způsobem, téměř vždy vyjadřuje něco „společenského“ či 

„týkajícího se společnosti“.  

V tom nejjednodušším kontextu je komunikace chápána jako sdělování informací, 

podávání zpráv. Komunikace tedy v nejjednodušším slova smyslu znamená interakci. Dá 

se také konstatovat, že do komunikace vstupuje interaktivnost. „Člověk je tedy bytostí 

komunikující, tzn. bytostí, která nějaká sdělení, nějaké informace ustavičně vysílá a 
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současně také nějaká sdělení, nějaké informace ustavičně vyžaduje a přijímá.“(Helus, Z., 

1997). 

Zajímavý je pohled různých autorů na problematiku dělení jednotlivých druhů 

komunikace. Pro srovnání cituji dva různé přístupy. Klapilová S. uvádí následující dělení: 

 

 Komunikace přímá nebo nepřímá: kdy komunikací přímou rozumíme rozhovor 

nebo dialog mezi dvěma osobami, v rámci nepřímé komunikace jsou účastníci 

odděleni. Jako nepřímou komunikaci tedy můžeme označit komunikaci, která 

probíhá na sociálních sítích. 

 Komunikace jednostranná a dvoustranná, která je rozlišena tím, že jeden 

z účastníků přijímá pouze roli posluchače a druhý roli řečníka. 

 Komunikací se zpětnou vazbou a komunikací bez zpětné vazby rozumíme situaci, 

kdy na sebe účastníci vzájemně reagují, nebo naopak nereagují. 

 Komunikace částečná a hromadná je komunikací, která probíhá ve větší skupině 

lidí, kdy se část účastníků vymezuje například tématem, o kterém komunikují. 

(Klapilová, S. 1996) 

Helus Z. rozděluje druhy komunikace podle nápadných znaků, které v ní v současné 

chvíli převládají: 

 Komunikace verbální a neverbální: toto třídění odpovídá  převládajícím 

komunikačním prostředkům, protože můžeme komunikovat jednak řečí, anebo 

pomocí neřečových prostředků. Zatím co slovními prostředky sdělujeme určitý 

obsah informací, dotazujeme se, odpovídáme, argumentujeme, neverbálními 

prostředky sdělujeme převážně city a postoje. 

 Komunikace symetrická a asymetrická: těmito druhy rozlišujeme vyvážení účasti 

obou komunikujících, zda vzájemně respektují své prostory k vyjádření, nebo se 

asertivně snaží veškerý komunikační prostor strhnout jen pro sebe. Asymetrie může 

být také dána rozdílem v sociálním postavení. V pedagogickém prostředí musíme 
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mít na mysli to, že je asymetrická komunikace, vyplívající z nadřazeného 

postavení, velmi frustrující. 

 Komunikace harmonická a konfliktní: kterou se rozumí nálada, která během 

komunikace panuje mezi oběma zúčastněnými. Indikuje míru shodných a 

neshodných názorů.  

 Komunikace soutěživá a spolupracující: je velmi podobná komunikaci předchozí, 

s jediným rozdílem, že má jasně daná pravidla, kterých se komunikující drží. Až po 

porušení těchto pravidel může dojít k tomu, že se začne měnit v komunikaci 

konfliktní.  

 Komunikace formální a neformální: jak už z názvu vyplývá, jedná se komunikaci 

např. mezi kamarády, nebo s člověkem, ke kterému musíme chovat určitý respekt, 

či úctu. 

 

 

2.2 Vznik internetu a sociálních sítí 

 

Základním stavebním kamenem pro sociální sítě byl vznik internetu. Ten je propojen 

se vznikem počítačů a následně počítačových sítí, které jim umožnily vzájemně 

komunikovat. Největší rozmach internetu přišel až v 90. letech minulého století. V roce 

1994 se internet velmi zkomercializoval a během pár dalších let vzrostl počet uživatelů 

přímo raketovou rychlostí. Z tehdejších 55 milionů uživatelů se během deseti let stalo  900 

milionů. Během dalších čtyř let se počet ještě zdvojnásobil na 1,8 miliardy. Toto nové 

virtuální prostředí otevřelo dveře mnoha projektům, které vznikaly a rostly velkou 

rychlostí. Od té doby vzniklo mnoho sociálních sítí, které si získaly svoje příznivce.   
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2.2.1 Sociální síť 

 

Sociální síť je internetová služba, která umožňuje členům, kteří se do ní registrují, 

vytvářet soukromé, částečně soukromé, nebo hromadné profily, které spolu mohou 

vzájemně komunikovat, nebo v případě hromadných skupin sdílet informace o stejném 

předmětu zájmu. Tyto sociální sítě umožňují sdílení nejrůznějších materiálů, jako jsou 

fotky, videa, informace, rady, návody, studijní materiály apod. Zároveň se také používají 

k virtuální komunikaci tzv. chatování, kdy může každý uživatel komunikovat s každým 

uživatelem soukromě, nebo mohou komunikovat ve skupinách. To je možná hlavním 

důvodem, proč jsou stále polovina uživatelů studenti. To je vzorek společnosti, který na 

sdílení informací má největší zásluhu. Studenti si na sociálních sítích mohou sdílet 

dokumenty, mohou diskutovat o aktuálních problémech.  

Sociálních sítí máme mnoho. Některé mají své kořeny v zahraničí, především 

v Americe, ale jsou i sociální sítě, které vznikly na území České republiky a jejich 

uživatele jsou zpravidla Češi. Z těch zahraničních se budu nejvíce věnovat fenoménu 

dnešní doby, kterým je Facebook. Okrajově se budeme věnovat i dalším, jako je Twitter, 

Ask.fm, Likend In. Z  českých sociálních sítí zmiňuji  Líbím se ti. Každá z těchto sítí má 

své specifické znaky a služby, které svým uživatelům může nabídnout. Základní 

charakteristikou je, že jsou zdarma.  

 

2.2.2 Nejznámější sociální sítě    

 

 Twitter 

„Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům 

posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli.“ (Ježek, 2014, s. 37). Twitter se stal 

velmi populárním i pro mediálně známe osobnosti, kteří jeho prostřednictvím komunikují 

se svými fanoušky. Příspěvky, které sem uživatelé přidávají se označují jako tweety. 

Mohou mít maximálně 140 znaků. Na Twitteru můžete vyhledávat přátelé, o kterých víte, 
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že zde mají svůj profil, propojit se s nimi a sledovat je, ale taky zde můžete vyhledávat 

jiné, neznámé uživatele, kteří mají třeba jen stejné zájmy a prostřednicím Twitteru s nimi 

můžete komunikovat a navazovat nové kontakty. Tato sociální síť byla do nedávna 

konzervativní a byla dostupná jen v několika základních světových jazycích. Nechala se 

ale ponaučit od své internetové konkurence a od roku 2009 je Twitter  i v češtině. 

 

Linked In 

LinkedIn je největší profesionální síť na světě, která spojuje stejně profesně 

zaměřené uživatele. Tuto sociální síť oproti ostatním nepoužívají lidé pouze jako zdroj 

zábavy, ale i jako profesní nástroj a někteří pomocí ní dokonce rekrutují nové 

zaměstnance. Na začátku roku 2009 měla tato síť kolem 100milionů uživatelů. Dnes je to 

již třikrát tolik a samozřejmě se ani zdaleka nemůže rovnat zábavním sociálním sítím jako 

je Facebook a Twitter. Tuto sociální síť používají personalisté, manažeři ale i firmy k co 

nejefektivnější propagaci nabízeného zboží. 

 

Ask.fm 

Tuto sociální síť jsem vybral především proto, že je zde naprosto názorné, jak může 

sociální síť budovat a podporovat neosobní komunikaci. „Ask.fm je nová sociální síť, která 

slouží k pokládání a zodpovídání otázek. Rádi byste něco věděli například o vašem 

kamarádovi, ale bojíte se ho zeptat osobně? Díky Ask.fm se můžete anonymně zeptat téměř 

na cokoliv.“ (Kožíšek M., Písecký V., 2016, s. 24). Jak už z hlavního popisu této sítě 

vyplývá, podporuje anonymitu. Tato sociální síť je nejmladší z vybraných sociálních sítí. 

V provozu je od roku 2011. Největším nárůstem uživatelů Ask.fm prošel v letech 2012-

2014. V tomto období se stal zároveň největším zdrojem šikany mezi mladistvými. 

Několik případů tohoto charakteru mělo dokonce na svědomí i sebevraždy z důvodů 

anonymních nadávek a šikany. Žádost na zrušení tohoto webu z důvodu právě ohrožení 

mladistvých byl ale zamítnut. Pod tlakem veřejnosti Ask.fm zahájil provoz vlastního 

online bezpečnostního centra, které poskytuje rady a návody pro uživatele a jejich rodiče, a 

pomáhá jim rozvinout bezpečné návyky na internetu.  
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Líbím se ti 

Tento web vznikl v roce 2002. Funguje na základní bázi hodnocení uživatelů 

uživateli. Každý si zde může vytvořit svůj profil a spojit se s ostatními uživateli. Hlavní 

funkcí tohoto webu je hodnocení fotek ostatních uživatelů, takže uživatel prochází fotky 

ostatních.  Hodnocení uživatelé samozřejmě vidí a mohou se zkontaktovat. Tento web byl 

víceméně nahrazen facebookem a v dnešní době již není tolik využíván.  

 

 Facebook 

 Facebook coby fenomén 21. století si během několika let podmanil takřka celý svět 

a stoupání jeho popularity stále nebere konce. Projekt studentů z univerzity Harvard, 

z amerického Cambridge- Massachusetts byl založen teprve v roce 2004 jako prostředek 

pro komunikaci tamních studentů a během deseti let takřka pohltil celý svět. „Facebook je 

rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci 

mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svojí 1,5 

miliardy aktivních uživatelů (únor 2015) je jednou z největších společenských sítí na světě. 

Je plně přeložen do osmdesáti čtyř jazyků včetně češtiny.“ (Kožíšek M., Písecký V., 2016, 

s. 26).                          

 

Vznik facebooku 

Facebook vznikl v roce 2004 na Harvardu. Základním kamenem byla síť, kterou 

vytvořil student Harvardu Mark Zuckerberg, který ji vytvořil nejdřív pro studenty 

univerzity ke sdílení studijních dat a podobně. Nikdo v té době netušil, kam až tento 

projekt poroste a jaký bude mít obchodní potenciál. Facebook se stal během dvou let tak 

oblíbeným, že začal expandovat i mimo Harvardskou univerzitu. Další postup už byl 

závislý jen na tom, jak se Facebook překládal do dalších světových jazyků.  Dnes je 

přeložen do 36ti světových jazyků a je nedílnou součástí celosvětové reklamy a 

prostředkem, který spojuje lidi po celém světě. 
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Registrace na Facebooku je velmi jednoduchá a hlavně bezplatná. Každý, kdo je starší 13ti 

let, si může založit profil jen na základě své emailové adresy a svého jména. Bohužel tato 

věková hranice není nijak hlídaná. Jelikož pracuji s touto věkovou kategorií tak vím, že 

naprostá většina uživatelů si založila Facebook před touto věkovou hranicí. 

 

Účet na Facebooku 

„Stavebním materiálem sociálních sítí jsou profily uživatelů. Stránka 

s uživatelským profilem bude obsahovat takové informace, jaké do Facebooku zadáte. 

Patří k nim informace o zaměstnání, vzdělání, vztazích (rodinném stavu), kontaktní údaje, 

informace o zájmech a koníčcích a další.“ (Kulhánková, Čamek, 2010, s. 14). 

V momentě, kdy si člověk zřídí účet na Facebooku, získá přístup k nastavení svého profilu. 

Tam si může nastavit informace například o svém vzdělání, zaměstnání, bydlišti, přidat 

svůj profilový obrázek a dále na svém účtu působit.  

 

Zeď 

Zeď je první prostředí, které se nám na Facebooku objeví. Je to místo, kam uživatel 

vkládá svoje příspěvky ve formě fotek, sdílení různých videí, zajímavých článků apod. 

Jedna z funkcí, která na Facebooku byla aktualizovaná je ta, že filtruje příspěvky podle 

těch, které by mohly uživatele zajímat, tzv. vybrané příspěvky a až poté řadí chronologicky 

příspěvky přátel a ostatních uživatelů.  

 

Přátelé 

Přátelé na Facebooku je seznam osob, s nimiž sdílíme údaje na svém profilu. 

Prostřednictvím nastavení lze upravit, jaké informace bude uživatel sdílet. Již několik let 

existuje možnost rozdělovat přátele do skupin neboli seznamů. Seznamy jsou viditelné 

pouze samotnému uživateli a jeho přátelé se tedy nedozvědí, že se v seznamu nacházejí. 

Pomocí skupin (okruhů přátel), lze snadno filtrovat, kdo uvidí uživatelovy příspěvky a 

jasně tak vymezit, jaké oblasti uvidí určité okruhy osob. 
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Ochrana soukromí 

Důležitou součástí profilu je ochrana soukromí. Tu si každý uživatel musí nastavit 

sám a dobře si rozmyslet, jak striktní jeho ochrana bude. „Jedinou možností, jak v dnešní 

éře internetu a sociálních sítí chránit svá data, je vůbec je nesdílet. To ale málokdo dokáže. 

Většina lidí by se přinejmenším měla řídit pravidlem, že to, za co by se styděla před svými 

rodiči a zaměstnavatelem, ke sdílení nepatří. Ne vždy se však každému své soukromí podaří 

stoprocentně uhlídat. Facebook má k dispozici osobní údaje o 1,3 miliardě uživatelů a 

značná část těchto lidí tak denně riskuje ztrátu svého soukromí.“ (Kožíšek, M., Písecký, V. 

2016) 

 

Všichni – toto je pravděpodobně nejhorší možnost. Váš sdílený obsah může vidět 

kdokoliv, kdo si vás vyhledá třeba jen podle jména. 

Pouze přátelé – o něco lepší řešení je toto nastavení, které umožňuje, že příspěvky 

vidí pouze přátelé, tzn. lidé, které jste si dobrovolně na Facebooku nastavili do 

svého profilu. 

Přátelé přátel – pokud je pro někoho druhá možnost příliš striktní, může si 

uživatel nastavit, aby ho mohli vidět i přátelé jeho přátel. To je samozřejmě 

podmíněno tím, jak velkou důvěru má ve své přátele. 

Vlastní nastavení – způsob nastavení, kde si může uživatel přímo vyselektovat, 

kdo ho sledovat může a kdo nikoliv. 

 

Pozitivní a negativní vlivy Facebooku 

Komunikace 

Stále více dětí mají problém s komunikací v reálném životě. Je to způsobeno tím, že 

ve škole jsou velké počty žáků ve třídách a tak se méně průbojnější nedostanou ke slovu. 

Rodiče jsou mnohdy při ekonomickém tlaku tak vytíženy, že mají dva i tři pracovní 

úvazky. A tak dítě tráví hodně času samo. A v tom může sociální síť pomoci. Dítě může na 

svoji zeď napsat, co ho trápí, a co by třeba nevyslovil. Tam z komentářů přátel může zjistit, 

že v tom není samo a může najít i řešení. Děti se trávení na sociální síti učí písemně 
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komunikovat. Postupně, jak se vyjadřují v písemné formě, naučí se lépe formulovat svoje 

myšlenky. Pro starší děti už je ostuda napsat na sociální síť hrubou gramatickou chybu. 

Takže si hlídají správnost gramatiky.  

Na druhou stranu můžeme vídat děti venku, které sedí vedle sebe a každý se dívá do svého 

mobilního telefonu. Nebo partnery, kteří sedí v restauraci a každý vyřizuje zprávy 

v telefonu. 

Seznámení 

Podobně jako s komunikací má hodně dětí problém i navazováním přátelství 

klasickou formou. Spousta dětí je vyřazena ze školního kolektivu. Většinou se jedná o děti, 

které se něčím odlišují. Pro takové děti je sociální síť prostředkem k snadnějšímu 

navazování přátelství. Na druhou stranu se takto s dítětem může seznámit i člověk, který se 

chystá páchat trestnou činnost. Ne vše, co je na Facebooku, je pravda. Dítě může mít pocit, 

že si dopisuje se svým vrstevníkem, ale vše může být jinak. 

 

Manipulace s IT technologiemi, vyhledávání informací 

V rámci rychlého chatování s kamarády je pro děti nezbytné ovládat rychlé psaní na 

klávesnici, případně rychle vyhledat informaci na internetu. Facebook obsahuje zájmové 

skupiny. Děti se mohou stát fanouškem určitých stránek, pročítat tak různé články o 

vědeckých objevech nebo prohlubovat znalosti získané ve škole. Pokud se stanou 

fanouškem nějaké zahraniční skupiny, prohlubují si znalost cizího jazyka. To ale souvisí 

s nebezpečím kyberšikany, šíření dětské pornografie a podobně.  

 

Plánování akcí 

Pokud děti plánují například oslavu narozenin, Facebook je k tomu ideální nástroj. 

Dotyčný vytvoří událost a pozve ze svého seznamu ty, které pozvat chce. Oslovený 

zaškrtne, zda se akce zúčastní nebo zda si to ještě rozmyslí.  
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2.2.3 Facebook a trávení volného času 

V dnešní době je to fenomén a jeho síla je obrovská. Bohužel tak silná, že většinu 

dětí drží u počítačů místo toho, aby trávily čas pohybem. Svými dotazníkovými položkami 

v praktické části budu zjišťovat, kolik jsou dnešní žáci ochotni této činnosti věnovat času. 

Ze zahraničních zdrojů jsem zjistil, že závislost na internetu a sociálních sítích se dnes již 

léčí medicínsky jako jiné závislosti. V České republice zatím není mnoho autorů, kteří by 

tomuto problému věnovali velkou pozornost. 

Facebook s sebou přinesl další nebezpečí. Děti jsou ochotny sdělovat své osobní 

údaje a sdílí informace s tzv. přáteli. Ve snaze mít na svém profilu přátel co nejvíc, si děti 

do svého soukromí pouští osoby, které vůbec neznají. Bez zábran takto navazují nová 

přátelství. Věří tomu, že na sociální síti mají soukromí. Že to, co napíší svému kamarádovi, 

nemůže nikdo vidět.   

 

Hry 

Velmi oblíbenou součásti Facebooku jsou hry, které jsou s ním propojeny. Těchto 

her je opravdu velké množství a jsou zaměřeny na nejrůznější věci. Tyto hry jsou 

koncipovány tak, že si uživatel může neustále porovnávat svoje výsledky se svými přáteli a 

zároveň ho nutí, aby tam trávil co nejvíce času. Obvykle to bývá tak, že ten uživatel, který 

má možnost být online co nejčastěji, má nejlepší výsledky. V tom tkví nebezpečnost her, 

protože nutí uživatele k neustálému pobytu na svém profilu. 

 

Chat 

Hlavním komunikačním prostředkem na Facebooku je chat. Je to jedna z aplikací, 

která v momentě aktivování profilu umožní komunikovat s ostatními přáteli pomocí 

krátkých zpráv. Během několika let dokonce tato aplikace a jí podobné úplně zastínily 

posílání klasických zpráv SMS, jelikož v momentě, kdy je člověk připojen, je zasílání na 

síti zdarma.  
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Uživatelé Facebooku 

 Uživatelé Facebooku se dají rozdělit podle různých kriterií. Například by to mohlo 

být kritérium věku. Pro mojí práci však pokládám přínosnější dělení podle času, který je 

uživatel ochotný na této sociální síti strávit. První kategorii bych vyčlenil pro uživatelé, 

kteří jsou pomocí mobilní aplikace na síti připojeni téměř nepřetržitě. Do této kategorie 

patří i žáci základních škol, jak vyplynulo z mých výzkumů. Další kategorií jsou uživatelé, 

kteří se už naučili tuto sociální síť používat pouze podle potřeby. Lidé z této skupiny 

používají Facebook ke komunikaci ohledně školy, práce, setkání s přáteli nebo jako 

prostředek běžné denní komunikace. Poslední kategorií jsou lidé, kteří tuto sociální síť 

používají pouze když cestují, kdy pomocí této aplikace sbírají tipy a rady na výlety a 

informace o zahraničních destinacích a zajímavých místech.
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3 Empirická část  

3.1 Cíl práce 

Cílem mé práce je zjistit, které sociální sítě respondenti upřednostňují a zmapovat 

jejich aktivitu na těchto webech. V empirické části jsem realizoval kvantitativní výzkum na 

třech základních školách v Praze. Tyto základní školy jsem zvolil náhodně. Svoji pozornost 

jsem zaměřil na žáky 8. a 9. tříd, kterým jsem zadával dotazníky.  Tento výzkum je 

základním pilířem bakalářské práce.  

 

3.2 Výzkumné nástroje a techniky sběru dat 

Vzhledem k cíli práce a věkové kategorii byla zvolena metoda dotazníkového 

šetření. Jedná se o kvantitativní metodu, která má svoje výhody a nevýhody. Výhodou je 

za poměrně krátký časový úsek posbírat co největší množství materiálu ke zpracování. 

Nevýhodou je to, že respondenti nemají možnost doplňující otázky, pokud něčemu 

nerozumí a zároveň to, že výzkumník se nemůže respondentovi dávat doplňující otázky, 

které z odpovědí vyplynou.  

Dotazníkové položky jsem tvořil až po prostudování odborné literatury. I tak se mi 

stalo, že jsem do dotazníku dal položky, jejichž vyhodnocení bylo irelevantní. Původních 

dotazníkových položek bylo 15. V odborné literatuře jsem se dočetl, že aspoň jedna 

položka musí být informativní o skupině respondentů. Zařadil jsem tedy jako první otázku: 

Kolik je ti let? Vzhledem k tomu, že jsem dotazníkové šetření realizoval v 8. a 9. třídách, 

byla tato otázka zbytečná a do výsledků šetření jsem ji ani nezařazoval. Možná jsem měl 

zvolit dotaz na pohlaví respondenta a porovnávat po té, zda jsou rozdíly v přístupu 

k sociálním sítím u děvčat a u chlapců. 
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3.3 Stanovení výzkumných otázek 

Výzkumná otázka číslo 1: 

Více než 80 % výzkumného vzorku bude mít založený profil na Facebooku. 

Výzkumná otázka číslo 2: 

Více než 50 % respondentů bude mít svůj profil založený na 2 a více sociálních sítí. 

Výzkumná otázka číslo 3: 

Aspoň 20 % respondentů mělo svůj profil na Facebooku založeno dříve, než je oficiálně 

dovoleno. 

Výzkumná otázka číslo 4: 

Více než 50 % respondentů tráví na sociálních sítí více než 2 hodiny denně. 

Výzkumná otázka číslo 5: 

Aspoň 30 % respondentů je ochotno kvůli pobytu na sociálních sítích zanedbávat svoje 

potřeby (jídlo, pití, spánek) 

 

3.4 Výběr respondentů 

Pro sběr dat jsem zvolil tři pražské fakultní školy. Mailem jsem oslovil ředitele 

těchto škol. Vysvětlil jsem jim, z jakého důvodu potřebuji zadat na jejich škole dotazník. 

Potěšilo mě, že vedení všech škol se k tomuto postavilo velmi ochotně. Je vidět, že tyto 

školy jsou na plnění badatelských potřeb studentů pedagogické fakulty zvyklé. Školy jsem 

oslovil náhodně. Jednalo se o běžné základní školy, dvě na území Prahy 4 a jedna na území 

Prahy 2. Celkem se tedy výzkumného šetření zúčastnilo 150 respondentů. Ve všech 

školách se mi podařilo domluvit osobní zadávání dotazníku, což jsem považoval za velmi 

důležité. Umožnilo mi to žákům krátce představit svůj výzkum a požádat je o spolupráci. 

Domnívám se, že díky tomuto přístupu jsem měl stoprocentní návratnost zadaných 

dotazníků. Vzhledem k počtu dotazníků jsem si dovolil výsledky interpretovat 

v procentech. 
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Charakteristika škol: 

Základní škola u Krčského lesa je běžnou základní školou. Sídlí uprostřed sídliště Krč. 

Žáci se zde vzdělávají  podle všeobecně zaměřeného školního vzdělávacího 

programu Naše tvořivá škola. Výuka v ročníku probíhá paralelně ve dvou až třech 

třídách. Školu tvoří několik pavilonů a školu může navštěvovat až 700 žáků.  

 

Škola Kavčí hory  je specifickým subjektem, který zahrnuje mateřskou, základní i střední 

školu současně. Pro realizaci výuky na základní škole si vedení vybralo program Optimální 

škola.  

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Praha 2, Kladská – jedná se o školu, která 

svoje žáky vzdělává podle vzdělávacího programu Evropská škola. Výuka zde probíhá od 

1. – 9. třídy a všechny třídy jsou s rozšířenou výukou jazyků. 
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3.5 Vyhodnocení výzkumu 

 

 

U této výzkumné položky je zajímavé sečíst odpovědi c a d. Vychází, že 73, 5 % žáků 

v tomto věku (ze zkoumaného vzorku) zná 5 a více sociálních sítí. Bylo by zajímavé zeptat 

se na tuto otázku dospělých lidí nebo aspoň učitelů. Je to jasný signál o tom, že v této 

oblasti jsou žáci proti dospělým ve velkém náskoku. 
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27,7 % žáků ze zkoumaného vzorku má profil založený na 1 – 2 sociálních sítích, 38 %  na 

3 – 4 sociálních sítích, 19,8 % na 5 – 6 sociálních sítích a 27,7% na více, než sedmi 

sociálních sítích. Pokud sečteme výsledek odpovědí c a d, vyjde nám, že neuvěřitelných 

55,4% respondentů má založený profil na pěti a více sociálních sítích.  
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Z výzkumu vyplynulo, že respondenti jednoznačně ze sociálních sítí nejvíce upřednostňují 

Facebook. Na druhém místě jejich obliby se umístil Instagram, na třetím místě Snapchat. 

Další sociální sítě již mají u respondentů menší zastoupení. 
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Přesto, že profil mají respondenti založen na více sociálních sítích, pravidelně – to 

znamená aspoň 2x týdně používají: 1 – 2 sociální sítě 50,1 %, 3 – 4 sociální sítě 37 %, 5 – 

6 sociálních sítí 7,3 % a více než 6 sociálních sítí 6,6 % respondentů.  

 

 



29 

 

Tuto dotazníkovou položku jsem použil s jasným záměrem upozornit na situaci, že 

zakládat si profil na Facebooku je oficiálně povoleno až od 13ti let, ale realita je jiná. Po 

sečtení položky a a b docházím k závěru, že 54,5 % respondentů mělo profil na Facebooku 

založený před dosažením povolené věkové hranice. Z výzkumu také vyplynulo, že 9,2 % 

respondentů profil na této sociální síti založený vůbec nemají.  

 

 

 

Položka, která zjišťovala, zda respondenti využívají internet i k získávání informací byla 

možná částečně naivní a vyšlo, že 90% výzkumného vzorku tak činí. 
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U této dotazníkové položky jsem zjišťoval, na jakém zařízení žáci nejčastěji pobývají na 

sociálních sítích. Jak jsem předpokládal, nejvíce žáci používají mobilní telefon. Dnes již 

většina z nich je přes mobilní aplikaci připojena k internetu a tato služba je v podstatě 

dostupná všem žákům. Rád bych upozornil na to, že takto strávený čas na sociálních sítích 

rodiče vůbec nemusí registrovat. 
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V této položce bylo důležité respondenty upozornit na to, že časem, který za den  tráví na 

sociálních sítí, se rozumí i čas, který takto tráví prostřednictvím mobilního telefonu. 

Někteří respondenti se totiž domnívají, že pokud jsou na sociálních sítích prostřednictvím 

mobilní aplikace, tento čas se nepočítá.  I tak bych výsledky této dotazníkové položky 

vyhodnotil jako alarmující. 59% respondentů tráví na sociálních sítích více, než 3 hodiny 

denně! 

 

 

U této dotazníkové položky zvažuji, do jaké míry si tuto skutečnost respondenti vůbec 

uvědomují. Pokud jich téměř 60 % tráví na sociálních sítí 3 a více hodin  denně, pak se 

domnívám, že skutečnost bude ještě horší, než jak vyplynulo z odpovědí v této položce. 
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Tato dotazníková položka je v kontrastu s předchozí položkou. Téměř 60 % respondentů 

tráví na sociálních sítí více, než 3 hodiny denně. Přesto se jich téměř 50 % domnívá, že by 

bez sociálních sítí mohli docela dobře žít. V tomto cítím jistý rozpor.  

 

 

 

 



33 

 

V této dotazníkové položce jsem chtěl respondenty konfrontovat s tím, koho na sociálních 

sítích nazývají svým přítelem. Jelikož s touto věkovou kategorií žáků pracuji, vím, že tyto 

výsledky jsou zkreslené. Žáci se předhánějí, kolik má kdo počet přátel na sociální sítí a 

není v jejich možnostech, aby se s většinou z nich aspoň jednou měsíčně viděli. Možná 

jsem měl ještě zařadit dotazníkovou položku: Kolik přátel máš na svém profilu. Pokud by 

žáci odpovídali pravdivě, jistě by pak nenapsali, že se s většinou přátel vidí jednou do 

měsíce.  

 

 

Většina respondentů, téměř 70% se domnívá, že sociální sítě se stanou součástí jejich 

života a že je budou používat celý život. Necelých 20% je přesvědčeno, že sociální sítě ve 

svém budoucím životě potřebovat nebudou. Bylo by zajímavé s těmito respondenty udělat 

výzkum za dalších 20 let. Domnívám se, že se jedná jen o jejich přání se z tohoto vlivu 

vymanit, ale realita bude podle mě jiná.  
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Tato dotazníková položka byla do dotazníku zařazena z důvodu ochrany osobních dat na 

sociálních sítí. Výsledek mě překvapil v pozitivním slova smyslu.  

 

Vyhodnocení výzkumných otázek: 

 

Výzkumná otázka číslo 1: 

Více než 80 % výzkumného vzorku bude mít založený profil na Facebooku. 

U této položky se můj předpoklad vyplnil. Z osloveného vzorku žáků jich115 má založeno 

profil na Facebooku. Tuto sociální síť žáci jednoznačně preferují. Na druhém místě se 

umístil Instagram – 72 žáků  a na třetím Snapchat – 55. Jen podotýkám, že většina 

respondentů má profil založený na více sociálních sítích.  

 

Výzkumná otázka číslo 2: 

Více než 50 % respondentů bude mít svůj profil založený na třech a více sociálních sítí. 

V této položce se také můj předpoklad potvrdil. 70 % respondentů má profil založen na 

třech a více sociálních sítí. Zarážející je údaj, že skoro 15 % jich má profil založen na šesti 

a více sociálních sítích.  
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Výzkumná otázka číslo 3: 

Aspoň 20 % respondentů mělo svůj profil na Facebooku založeno dříve, než je oficiálně 

dovoleno. 

U této položky se předpoklad potvrdil. Výsledek je alarmující. 54,5 % respondentů si svůj 

účet na Facebooku založilo před 13. rokem, což je oficiální požadavek tohoto webového 

portálu. Ovšem tato skutečnost se nedá bohužel kontrolovat. Zde je odpovědnost pouze na 

rodičích, kteří by měli mít představu o to, kde se jejich dítě na internetu pohybuje. Pouze 

28,3 % respondentů si svůj účet na Facebooku založilo až v době, kdy jim bylo 13 let a    

9,2 %  respondentů účet na Facebooku vůbec založen nemá. Bohužel se nabízí otázka, zda 

to pro tyto žáky nemůže být jistou indispozicí.  

 

Výzkumná otázka číslo 4: 

Více než 50 % respondentů tráví na sociálních sítí více než 2 hodiny denně. 

Výsledek této dotazníkové položky je také zarážející. Z výzkumného vzorku více než 60 % 

tráví na sociálních sítí více než 2 hodiny denně. Z toho polovina respondentů přiznala, že 

se jedná více než 4 hodiny.  

 

Výzkumná otázka číslo 5: 

Aspoň 30 % respondentů je ochotno kvůli pobytu na sociálních sítích zanedbávat svoje 

potřeby (jídlo, pití, spánek). 

U této položky si nejsem jistý, zda respondenti označovali svoji odpověď pravdivě. Podle 

výsledků si 50,2 % uvědomuje, že je schopno trávením na sociálních sítí zanedbávat 

některé svoje potřeby. Respondenti si podle mě u takto formulované dotazníkové položky 

uvědomili, že realita není správná a proto ji nepřiznali. Vzhledem k tomu, že ve výzkumné 

otázce číslo 4 vyšlo, že více, než 50 % respondentů tráví na sociálních sítích více než         

4 hodiny denně, pak je jasné, že k určité rezignaci na ostatní potřeby musí docházet. 
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4 Závěr 

Sociální sítě významně ovlivňují dnešní svět. Každý žák druhého stupně základní 

školy má dnes profil na některé sociální síti. Děti si mnohdy neuvědomují nebezpečnost 

tohoto prostředí a virtuální komunikací s kamarády tráví většinu volného času. Školy a 

především rodiče by s tímto novým fenoménem měli být seznámeni. K tomu by mohlo 

přispět i moje výzkumné šetření. Během psaní bakalářské práce se otvírala další témata. 

Například jsem viděl, jak se lišily výsledky výzkumu v jednotlivých školách, i když jsem 

je vybíral náhodně. To určitě o něčem vypovídá. Dále se zde nabízela problematika 

kyberšikany, šíření dětské pornografie nebo otázka, zda na sociálních sítí tráví více času 

dívky nebo chlapci atd. Někdy bylo těžké držet se jen úzkého vymezení mého zkoumání.  

Předpokládám, že školy, na kterých jsem výzkumné šetření realizoval, budou mít o 

zjištěné výsledky zájem. Mohou pak reagovat na danou skutečnost, například 

v minimálním preventivním programu nebo ve výběru odborných přednášek pro danou 

třídu. Bakalářská práce mapovala problém sociálních sítí v dnešní době a jejich vliv na 

mládež. Popsal jsem některé  sociální portály  a jejich funkce. Nejvíce pozornosti jsem 

věnoval Facebooku, jakožto jednou z aktuálně nejrozšířenějších sociálních sítí, kde jsou 

žáci schopni trávit hodiny svého času. Jedná se o nový prostor jejich komunikace a je třeba 

to respektovat. Sám o sobě Facebook není zlý. Platí zde rčení, že je to dobrý sluha, ale 

špatný pán. Je potřeba znát pravidla jeho bezpečného používání. Nelze zde spoléhat na 

pravdomluvnost uživatelů. Pokud dítě umí číst a psát a má přístup k počítači nebo 

k chytrému telefonu, ke vstupu na sociální sítě mu nic nebrání. Záleží tedy na rodičích a na 

jejich výchově a na vybudované důvěře. Dítě, které je doma v zamčeném bytě, a jen sedí u 

počítače, rozhodně není v bezpečí, jak si mnozí z rodičů myslí.  Rodiče by se měli zajímat 

o to, co jejich děti dělají ve svém volném čase. A tak jako chtějí znát kamarády, se kterými 

jejich dítě chodí na hřiště, měli by znát i kamarády, se kterými si jejich dítě hodiny a 

hodiny píše na Facebooku.  
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