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Abstrakt 

Diplomová práce „Uživatelské zvyky majitelů smartphonů z pohledu konzumace 

mediálních obsahů“ si klade za cíl odborně rozkrýt a hlouběji popsat uživatelské 

návyky majitelů dnešních chytrých telefonů neboli smartphonů a zaměřit se především 

na aspekty konzumace mediálních obsahů na těchto zařízeních, jako jsou aplikace, hry, 

web browsing, zpravodajství, audiovizuální obsahy a sociální sítě.  Smyslem práce je 

podat celistvý obraz o dnešních uživatelích smartphonů jakožto konzumentech nového 

technologického média a poodhalit spektrum vlivu, který na tyto uživatele smartphony 

mají, ať už v pozitivních nebo negativních konotacích. Pomocí metody kvalitativního 

šetření byly prováděny polostrukturované rozhovory s mladšími zástupci uživatelů 

smartphonů, specificky ze zkoumané generace Y. Výsledkem šetření bylo zjištění a 

odborné popsání toho, jaké mediální obsahy zástupci této generace na smartphonech 

konzumují a jak sami užívání smartphonů reflektují. Bylo prokázáno, že nejčastěji 

mladí lidé na smartphonech se svým okolím komunikují skrze sociální sítě a také, že by 

někteří z nich už bez smartphonů těžko dokázali žít, byť si dobře uvědomují jejich silný 

vliv na sebe samotné i své širší kulturní okolí. 

 

Abstract 

The thesis "User habits of smartphone owners in terms of consumption of media 

content" aims to expertly uncover a deeper description of user habits of today's 

smartphone users, and focus primarily on aspects of the consumption of media content 

on these devices, such as applications, games, web browsing, news, audiovisual content 

and social networks. The purpose is to give a complete picture of today's smartphone 



   

users as consumers of new technological media and to reveal the spectrum of influence 

that these smartphones have on their users, whether in positive or negative connotations. 

Using the methods of qualitative research interviews were conducted with 

representatives of the younger users of smartphones, specifically from Generation Y. 

The result of the investigation was to identify and describe on what media content 

representatives of this generation consume on their smartphones and how they reflect 

their own smartphone usage. It has been shown that most young people interact with 

their surroundings through social networks on smartphones and also that some of them 

would be hardly able to live without them, although they were aware of strong 

smartphones impact on themselves and their broader cultural environment. 
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ÚVOD 

Diplomová práce na téma uživatelských zvyků majitelů smartphonu z pohledu 

konzumace mediálních obsahů byla zvolena na základě hned několika skutečností. 

V první řadě motiv výběru práce závisel na výzkumníkově inklinaci k moderním 

technologiím a jeho nadšení především z nových mobilních technologických zařízení, 

jako jsou chytré mobilní telefony (smartphony), chytré nositelnosti (v orig. wearables) 

typu hodinek či sportovních náramků, chytré drony a další technologické gadgety. 

 V druhé řadě to bylo pozastavení se nad problematikou, do jaké míry mohou tyto 

technologie, zejména smartphony, ovlivňovat chod současné lidské společnosti, co 

přesně s nimi jejich majitelé ve skutečnosti dělají a jak konkrétně o tomto užívání a 

jejich vlivu na své osoby sami přemýšlejí. Práce se tak vykrystalizovala do podoby, kdy 

jejím hlavním předmětem zkoumání je využívání smartphonů a otázka, jak na těchto 

přístrojích jejich uživatelé přistupují k mediálním obsahům typu zpravodajství, 

sociálních sítí, audiovizuálních obsahů, aplikací a dalším. 

 Cílem uvedené diplomové práce je nahlédnout a odborně rozkrýt uživatelské 

návyky majitelů dnešních chytrých telefonů a zaměřit se především na aspekty 

konzumace mediálních obsahů na těchto zařízeních.  Smyslem práce bude podat 

celistvý obraz o dnešních uživatelích smartphonů jakožto konzumentech nového 

technologického média a poodhalit spektrum vlivu, který na tyto uživatele smartphony 

mají, ať už v pozitivních nebo negativních konotacích. 

 V první části práce je popsán smartphone jakožto forma nového technologického 

média a jsou představeny základní principy jeho fungování. Tato část se zaměřuje 

především na definování fenoménu smartphonu a jeho přímého předchůdce mobilního 

telefonu, dále jsou zde popsány historické milníky vedoucí až k vynalezení smartphonu 

a průběh, kterým se v čase vyvíjely telekomunikace a mobilní sítě. 

 V druhé části práce je zaměřena pozornost na softwarovou stránku smartphonů, 

která hraje z uživatelského hlediska a uživatelské zkušenosti zásadní roli, jelikož 

především software utváří specifické rozhraní, které mají uživatelé s chytrými telefony 

spojeny. Tato část je zaměřena na čtyři hlavní mediální složky, z kterých se skládá 

softwarové rozhraní každého smartphonu, tedy aplikace, web browsing, ale také tvorba 

audiovizuální obsahů ve formě digitálních videí a fotografií. 

 V třetí části práce je zejména vyloženo fungovaní sociálních sítí, jakožto patrně 

nejčastějších a nejpoužívanějších mediální kanálů na smartphonech u mladých lidí. Tato 
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kapitola pomáhá porozumět definici sociálních sítí, pozadí jejich fungování a algoritmů 

a je v ní hlouběji představena pětice nejpoužívanějších a z hlediska práce 

nejrelevantnějších sociálních sítí -  Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat a YouTube. 

 Ve čtvrté, výzkumné části jsou obsaženy metodologické postupy výzkumu a 

prezentovány výsledky získaných výzkumných dat. Data byla sbírána pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů se zástupci sledované generace Y, kteří pomohli přinést 

hlubší vhled do problematiky výzkumu. Získaná data se orientovala na zodpovězení 

výzkumných otázek týkajících se samotného používání smartphonů, mediálních obsahů 

na nich konzumovaných a reflexe jejich vlivu na současnou společnost a uživatele 

samotné. Cílem bylo především zjistit, jak jsou smartphony užívány, jak je jejich 

uživatelé vnímají a zdali jsou si vědomi širšího působení v naší kultuře. 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Fenomén smartphone a vývoj telekomunikací 

Jedním z nejtypičtějších technologických výdobytků dnešní moderní doby je dozajisté 

mobilní telefon. Díky zrychlujícímu se tempu vývoje komunikačních technologií se ale i 

mobilní telefon1 pomalu dostává do pozadí a je postupně nahrazován svým 

modernějším a chytřejším následníkem – smartphonem. V následující kapitole bude 

rozebráno, jak probíhala evoluce od prvopočátků mobilních telefonů a první 

telekomunikační myšlenky přenosu signálu na dálku, až k vývoji samotných 

smartphonů. Budou nahlédnuty technologie, které vznik složitého zařízení nazývaného 

smartphone umožnily a budou předloženy argumenty o tom, že se jedná o jednu 

z mediálně nejzajímavějších konvergentních platforem dnešní doby.  

1.1 Mobilní telefon 

Aby bylo možné věnovat se náležitě popsání a funkčnosti smartphonů, je důležité 

ohlédnout se nejdříve do nedávné historie a zaměřit se na přímé předchůdce 

smartphonů, kterými jsou mobilní telefony.  Mobilní telefon je v současnosti všeobecně 

znám jakožto elektronické zařízení, které umožňuje uskutečňovat telefonické hovory 

                                                 

1 Na tomto místě se mobilním telefonem myslí tradiční, tlačítkový mobilní telefon, 

často i bez možnosti připojení k internetu.  
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jako běžný telefon, nicméně uživatel není díky použití radiových vln od mobilních 

operátorů vázán na místo, kde končí telefonní přípojka. 

 V následujících řádcích tak bude popsán především mobilní telefon, který se 

vyznačuje svou přenositelností a nezávislostí na čase a prostoru. Pro účely práce bude 

pojem mobilní telefon chápán jako nadřazený pojmu smartphone, který mezi tato 

zařízení také spadá, nicméně se jedná o jeho starší vývojovou větev. Smartphone je pak 

novějším typem mobilní technologie s rozšířenou funkčností jak po hardwarové, tak 

softwarové stránce. 

Revolučním aspektem stojícím za vznikem mobilního telefonu je právě fakt, že 

lidem umožňuje komunikovat mezi sebou nezávisle na jejich zeměpisné poloze a 

zároveň tak, aby nemuseli být permanentně fixováni k určitému místu. Mobilní telefon 

tak spolu s dalšími novými technologiemi, jako je bezdrátový internet, MP3 přehrávače, 

pagery, přenosné herní konzole, digitální kamery, globální poziční systémy a další 

mobilní zařízení, reprezentuje celkem radikálně novou technologickou vlastnost, kterou 

je právě samotná přenositelnost. Taková přenositelnost nás ve finále činí neustále 

dostupnými, jelikož se díky ní stírají hranice času i prostoru komunikace (Siapera, 

2012). 

Podobně vnímá mobilní telefon i Goggin, který uvádí, že mobilní telefony patří 

mezi další technologie, které nás plně obklopují a do značné míry i utvářejí. Od dob, 

kdy byl mobilní telefon uveden na trh, stal se něčím mnohem zajímavějším, než pouze 

přístrojem k vyřizování hlasových hovorů. Mobilní telefon se stal samostatnou ústřední 

technologií naší kultury. Také telekomunikace, které jsou s mobilními telefony velmi 

úzce spojeny, podstoupily radikální změnu od dob, kdy jejich hlavní náplní bylo pouze 

obstarávání hlasových hovorů nebo posílání faxů – staly se mnohem dostupnějšími, 

flexibilnějšími a přizpůsobitelnými a také jsou mnohem více spojeny s osobou, která je 

vlastní, než s určitým místem, např. prací či domovem (Goggin, 2006).  

Simonson et. al. (2013) mluví o telekomunikacích (tele = vzdálený) jako o 

kombinaci vynálezu tří technologií - optického telegrafu, elektrického telegrafu a 

telefonu. Slovo telekomunikace bylo poprvé použito Edouardem Estaunié v roce 1904 a 

běžného rozšíření se mu dostalo ve dvacátých letech 20. století (Huurdeman, 2003) 

V roce 1932 se pak pojem telekomunikace poprvé dostal do názvu ITU (International 

Telecommunications Union), která tak souhrnně označovala telegraf, telefon, rádiové 

vysílačky a později i televizi, satelit, mobilní telefony a internet (Simonson et. al., 

2013). Telekomunikace mají tři základní charakteristiky, které tyto technologie odlišují 
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od ostatních dálkových komunikačních technologií: zaprvé, telekomunikovat znamená 

přenášet zprávu z jednoho místa v prostoru na jiné, zadruhé to znamená posílat zprávu 

bez nutnosti fyzického transportu této zprávy a zatřetí, telekomunikační sítě umožňují 

lidem nebo institucím na přijatou zprávu okamžitě odpovědět – jinými slovy jsou 

interaktivní. Tyto historicky striktně pomáhají odlišit telekomunikační technologie od 

transportačních systémů, jakými jsou poštovní služby a masová média, hlavně 

rozhlasové a televizní vysílání (Balbi a Kittler 2012, in Simonson et. al., 2013). 

Telekomunikace a mobilní telefony už nyní značně pokročily v globálním rozptylu. 

Mnoho aspektů mobilní telefonie je v současnosti pevně usazeno v našem každodenním 

životě. Za jeden z nich se dá považovat i fenomén, kdy se mobilní telefon de facto stává 

médiem samotným, jelikož v sobě skloubí tok hned několika mediálních kanálů 

najednou a dokáže je nově agregovat na jednom místě, což je jedním z hlavních 

poznávacích rysů konvergence tak, jak ji definuje Jenkins (2006) viz dále v textu. 

Mobilní telefony, přenosná zařízení a sítě operátorů mohou být souhrnně označovány 

jako telekomunikace. A i když telekomunikace byly menší a často přehlíženou součástí 

mediálních systémů, ve skutečnosti jsou pro mediální svět životně důležité. Mobilní 

telefon se zcela zjevně prezentuje jako něco, co následovalo po obyčejném telefonu a 

současně se vyvíjelo v rámci telekomunikačního trhu (Goggin a Hjorth, 2009). 

Mobilní zařízení v čele s mobilními telefony a bezdrátovými komunikacemi tak 

hrají nepostradatelnou roli v každodenním životě svých uživatelů a zároveň pomáhají 

vytvářet stále rostoucí globálně propojenou společnost. Skutečnost, že se jedná o 

technologii, která nás doslova pohlcuje, dokazuje i fakt, že mobilní telefon už 

celosvětově používá 4,61 miliardy lidí, tedy takřka 60 % světové populace a tendence je 

stále rostoucí s předpokladem, že do roku 2019 překročí 5 miliard uživatelů 

(Statista.com, 2017). 

1.2 Historie mobilních telefonů 

Podle mnohých pramenů můžeme počátky vzniku mobilních telefonů mapovat už do 

dob 19. století, kdy byl technologicky na vrcholu telegraf se vskutku globálním 

pokrytím a postupně se začal světu představovat i jeho nástupce – telefon (Bruce, 1973, 

in Goggin, 2006). Vynalezení a vzestup telefonie jako takové je spojováno především 

s územím dnešních Spojených států a jménem Alexandera Grahama Bella, který v roce 

1877 poprvé demonstroval přenos zvuku mezi Salemem a Bostonem (Garnet, 1985, in 

Goggin, 2006). Jelikož však dominantní telegrafická společnost Western Union nejevila 
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zpočátku o telefon žádný zájem, založil v roce 1885 Bell se svými partnery pro potřeby 

ochrany svých patentových práv American Telephone and Telegraph Company 

(AT&T), která se stala prvním telefonním operátorem a dodnes je jedním z největších 

telefonních operátorů na americkém trhu (Smith, 1985, in Goggin, 2006). 

Dalším velmi důležitým milníkem vedoucím k vývoji budoucího mobilního telefonu 

bylo vynalezení technologie bezdrátové radiokomunikace, k čemuž přispěl především 

Guglielmo Marchese Marconi, který se začal zabývat možnostmi přenosu signálu na 

delší vzdálenosti. V roce 1896 si přihlásil patent na bezdrátový telegraf (byť některé 

prameny uvádějí, že podobnou technologii měl už o několik let dříve i Nikola Tesla) a 

v roce 1901 jeho bádání vyvrcholilo tím, že odeslal první bezdrátovou zprávu formou 

Morseovy abecedy přes Atlantický oceán. V roce 1906 se pak podařilo technologii 

natolik zdokonalit, že byl poprvé přenesen i lidský hlas. O technologii mobilních 

telefonů tedy ve své původní podstatě může být uvažováno jako o spojení technologií 

bezdrátové radiokomunikace a telefonie (Procházka, 2000). 

První transportovatelné telefony začaly být vyvíjeny ke konci 90. let 19. století, a to 

především pro testy telefonních společností a v neposlední řadě také pro armádní účely 

(Attman et all, in Goggin, 2006). Marconimu je připisováno prvotní přenosné rádio, 

které namontoval do parou poháněného vagónu, jenž vybavil vysílačem, přijímačem a 

pětimetrovou cylindrickou anténou připevněnou na střeše. V roce 1909 pak jednotky 

amerického spojovacího vojska experimentovaly s vysílačkou připevněnou ke koním a 

později bylo přenosné radiotelegrafické vybavení užíváno během první světové války 

(Steinbock, 2003, in Goggin, 2006).Mimo Spojené státy pak s technologií 

experimentoval především Lars Magnus Ericsson, slavný výrobce švédského 

telekomunikačního vybavení, který v roce 1911 se svou manželkou Hildou zkoušel 

vyrobit automobilový telefon s pomocí dvou rybářských prutů namontovaných na 

automobil, mezi které natáhl telefonní drát, a tento mechanismus se připojoval 

k rozestavěným telefonním kabelům, které vedly cestou, kudy automobil projížděl 

(Michaelis 1965, in Goggin, 2006). 

Ve dvacátých letech 20. století se v USA začaly používat první přenosné radiové 

stanice, respektive vysílačky, jejichž průkopníkem byly především armádní a policejní 

složky. V roce 1921 detroitská policie zprovoznila první auto s radiovou vysílačkou, 

tedy spíše přijímačkou, která zatím uměla signál pouze přijímat a policisté tudíž 

pokaždé museli po přijetí pohotovostního signálu vyhledat drátový telefon a zavolat 
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nazpět. První plnohodnotnou rádiovou vysílačku, která uměla přenášet hlas v obou 

směrech, sestrojili v laboratořích firmy Bell v roce 1924 (Rambousek, 2003). 

Dalším významným hráčem na poli přenosných rádiových vysílaček byla společnost 

Galvin Manufacturing Corporation z Chicaga, která vynalezla obousměrnou vysílačku 

pod názvem Motorola (podle které se později přejmenovala celá společnost) a vydala ji 

na trh v roce 1931. Motorola se brzy stala vedoucím hráčem na poli bezpečnostních 

složek, vládních agentur a především největší popularity dosáhla v kooperaci s General 

Electric v době druhé světové války, kdy dodala americké armádě přes 130 000 

takzvaných handie-talkie nebo walkie-talkie přenosných vysílaček. Tyto přístroje už 

vážily pouze okolo tří kilogramů a jejich dosah byl přibližně jedna míle, respektive tři 

míle přes vodní plochy (businessinsider.com, 2017). 

První komerční rádio-telefonickou službu spustila firma AT&T spolu s laboratořemi 

firmy Bell v roce 1946 tím, že rozdělila rádiové spektrum do takzvaných buněk (neboli 

anglicky cells – mobilní telefon je nazýván cell phone), což se ukázalo jako mnohem 

efektivnější a spolehlivější metoda mobilní komunikace (Farley, 2005). Přenos signálu 

byl pomocí této technologie organizován v rámci propletených polygonálních buněk 

připomínajících včelí plástev. Telefon tak vysílal a přijímal signály skrze vysílací věže, 

které poskytovaly službu buňce, v které se právě signál nacházel. Když se uživatel 

přesunul do nové lokality, z jedné buňky do jiné, převzala odpovědnost za zachování 

přenosu zároveň i jiná vysílací věž. Rádiové spektrum tak mohlo být sdíleno mnohem 

efektivněji a také s mnohem vyšší kapacitou sítě (Bell-labs.com, 2017). 

Bellovy laboratoře významně přispěly i mnoha dalšími vědeckými úspěchy a 

inovacemi, například v roce 1948 slavným Shannonovým a Weaverovým teorémem 

moderní lineární komunikace (Murray, 2001, in Goggin, 2006). Dále pak vynalezly 

programovací jazyk telefonních hovorů, zapínání a vypínání rádiového signálu, 

automatické změny rádiových frekvencí a mnoho dalších technologií, které nakonec 

velmi usnadnily osvojení i užívání kombinace technologických služeb, které dnes 

nazýváme mobilní telefonní sítí (Bernstein, 1984, in Goggin, 2006). 

1.3 Vývoj moderních telekomunikací 

Postupem času se technologie nadále zdokonalovala a do sítě se připojovalo čím dál 

více nových služeb a subjektů, takže narůstal požadavek na kapacitu a propustnost sítě. 

Problém s kapacitou vyřešilo kvůli patentovým sporům a povolením od FCC (Federal 

Communications Commision – regulátor amerického telekomunikačního trhu) až o 
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mnoho let později v roce 1983 spuštění analogové celulární sítě, o které se v Chicagu 

znovu zasadila firma AT&T. Problém nedostatku frekvencí tak byl vyřešen opakováním 

signálu v jiných buňkách. O této síti už můžeme hovořit jako o mobilní síti první 

generace 1G. V USA síť nazvali AMPS – Advanced Mobile Phone Systém (pokročilá 

síť pro mobilní telefony). V této síti byl také představen první komerční příruční 

mobilní telefon Motorola DynaTAC 8000X přezdívaný cihla, který vynalezl Martin 

Cooper, a bylo u něj uváděno, že „nakonec poprvé dovolí osobní radiotelefonní službu, 

která bude nabídnuta stovkám tisíc jednotlivců na daném místě“ (Goggin, 2006, s. 30).  

Obdobná technologie celulární sítě začala být používána i na jiných místech po 

světě, kde si vyvinuli vlastní sítě, kupříkladu v Japonsku, Bahrajnu, Velké Británii, 

Německu, Francii, Itálii. Největší popularity však doznala síť standardu Nordic Mobile 

Telephone (NMT), která se rychle rozrostla do čtyřicítky světových zemí včetně Ruska, 

asijských zemí a Evropy. Všechny tyto sítě byly navzájem kompatibilní, nicméně hrály 

významnou roli na poli konkurenceschopnosti mezinárodního technologického rozvoje 

a zároveň pomáhaly posilovat národní průmyslovou hrdost. Do poloviny 80. let bylo 

v síti připojeno už přes 3,2 milionů zařízení (Procházka, 2000). 

Ač byly Spojené státy průkopníkem ve vývoji mobilních sítí, postupně začaly 

zaostávat a stále významnější roli hrály i další státy, především v Evropě, kde bylo 

v roce 1982 Evropskou komisí pro pošty a telekomunikace, která sdružovala na 26 

evropských telekomunikačních společností, rozhodnuto o vývoji celoevropské mobilní 

sítě Groupe Spéciale Mobile (GSM), která bude na rozdíl od stávajících technologií 

plně digitální a bude pracovat na kapacitnější frekvenci 900Mhz. O takové síti můžeme 

mluvit jako o technologii sítě druhé generace 2G. Síť byla spuštěna v roce 1991, kdy 

byla také mezi několika evropskými zeměmi podepsána pilotní dohoda o roamingovém 

(umožňujícím připojení čísel i do sítě v zahraničí) spojení a uskutečnil se tak sen o 

evropské mezinárodní síti. Byť vyvíjena v Evropě, byla síť od počátku plánována jako 

celosvětový standard. Zkratka GSM byla od této chvíle vysvětlována jako globální 

systém pro mobilní komunikace (Rambousek, 2003).   

Specifikem nové technologie mimo jiné bylo, že přenos signálu z telefonu byl v síti 

digitálně zakódován, zhuštěn a poté skrze radiové vlny přenesen do cílového zařízení, 

kde byl znovu dekódován. To umožňovalo mnohem bezpečnější komunikaci, než tomu 

bylo u analogových předchůdců. Nový standard umožňoval také mnohonásobně lepší 

příjem signálu a kvalitnější přenos zvuku. Díky digitalizaci byl zároveň také poprvé 

umožněn přenos krátkých textových zpráv SMS, které záhy získaly na vysoké 
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popularitě. S digitalizací se pojilo i vylepšení samotných mobilních telefonů, které nově 

umožnovaly zobrazovat a ukládat digitalizovanou informaci o volaném kontaktu do 

adresáře zvaného subscriber identity module (SIM). Dalšími ryze novými digitálními 

funkcemi bylo např. zobrazení hodin, funkce budíku, kalendář, kalkulačka a jednoduché 

hry.  Spolu se vzrůstající rafinovaností zobrazovacích displejů a uživatelského rozhraní 

u telefonů kombinovaných s možnostmi chytrých telekomunikačních sítí začínaly 

vyvstávat zcela nové způsoby telefonických interakcí. Nově bylo možné stopovat 

hovory a sbírat data, jako byly informace o přijatých a uskutečněných hovorech, čísla, 

která se s nimi pojila a délku hovorů. Do mobilních zařízení i sítí byla také integrována 

funkce hlasových zpráv (Goggin, 2006).  

Dalším z pohledu této práce velmi významným vývojovým stupněm byly sítě 2.5G, 

tedy tzv. rozšířené sítě druhé generace, které díky flexibilitě GSM protokolu umožnily 

implementaci technologií GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced 

Data for GSM Evolution a HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Všechny tyto 

technologie umožnily jediné, a to vysílání datového signálu a proniknutí internetu do 

mobilních sítí. To umožnilo další spoustu zcela nových funkcí, jako bylo např. posílání 

obrázků, krátkých videí, stejně jako možnosti procesovat hudbu, například stáhnout si 

melodii pro přizpůsobení vlastního vyzváněcího tónu telefonu (Siapera, 2012). 

Evropa byla náležitě nadšená a pyšná na své udávání směru ve vědeckém a 

technickém poznání, které určovalo nové technologické standardy. Už od přelomu 80. a 

90. let bylo v plánu vytvořit „novou generaci mobilní technologie, která bude nezbytná 

pro překonávání výzev 21. století“ (Siapera, 2012, s. 188). Začala tak vznikat 

technologie UMTS (univerzální mobilní telekomunikační systém), která byla 

představena začátkem nového milénia a můžeme jí označovat jako síť třetí generace 3G. 

Jejím specifikem byly mimo jiné mnohonásobně vyšší rychlosti přenosu dat a vyšší 

datová propustnost, což umožňovalo pokročilé služby, jako byl snadný přenos 

digitálních fotografií, hudebních MP3 souborů a multimediálních textových zpráv. 

Ruku v ruce se s tím pojil i rozvoj telefonů podporujících 3G, které nově nabízely 

inovativní design, dotykové obrazovky a QWERTY klávesnice. Z hlediska evropských 

států bylo 3G výhodnou technologií, jelikož se přidělované frekvence pro 3G 

telekomunikačním společnostem poprvé dražily po starších vypínaných rádiových 

spektrech a v mnoha státech dražby dosahovaly ceny jednotek i desítek miliard. 

Nicméně méně výhodné to bylo už pro samotné uživatele koncových zařízení, jelikož se 

náklady na dražbu frekvencí spolu s náklady pro výstavbu potřebné páteřní optické sítě 
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neblaze odrazily na výsledných cenách za možnost využívání 3G internetu (Goggin, 

2006). 

Postupem času začal být značnou nevýhodou sítí třetí generace fakt, že jejich datová 

propustnost tvořila pouhé dva megabity za vteřinu (rychlost se postupně výrazně 

zlepšovala až se standardy 3.5G a 3.75G) a v reálných podmínkách mnohdy ještě méně. 

Vzhledem k tomu, že se postupně stále zvyšovala potřeba přenosu živého videa, které je 

velmi datově náročné, vyvstávala i otázka, jak technologii ještě vylepšit (Goggin, 2006) 

Konsorcia technologických a telekomunikačních firem tak začala postupně investovat 

do vývoje nových standardů, jejichž vyvrcholením bylo v roce 2010 spuštění Long 

Term Evolution (LTE) sítí, jejichž teoretické maximum pro rychlost přenosu dat se 

pohybuje v řádech stovek megabitů za vteřinu a technologie tak je už velmi vhodná 

k přenosu živých videohovorů, streamovaného videa ve vysokém rozlišení a stahování 

vyšších objemů dat (Siapera, 2012) 

Česká republika je v současnosti již z 98 % pokryta sítěmi čtvrté generace 4G LTE a 

je tak možné, pokud zákazník vlastní mobilní telefon, který zvládá připojení ke 4G 

sítím, bez problémů používat všechny výše popsané moderní služby (lte.ctu.cz, 2017). 

Ve vývoji jsou zároveň už i sítě páté generace 5G, které by měly dosahovat 

přenosových rychlostí v řádech gigabitů za vteřinu, rychlost odezvy by se měla snížit 

pod jednu milisekundu a měly by mít až tisíckrát vyšší propustnosti na jednu 

základovou stanici. Nicméně zatím není schválený žádný směrodatný standard a ke 

spuštění 5G sítí ještě povede několik let dlouhý vývoj (gsmintelligence.com, 2017) 

1.4 Internet 

Pro pochopení funkčnosti dnešních smartphonů je důležité popsat ještě jednu 

zásadní technologii, bez které by smartphony zdaleka nebyly tím, čím jsou. Touto 

technologií je samotný internet, jehož vývoj probíhal do jisté míry paralelně s vývojem 

telekomunikací a mobilních sítí. Abychom lépe porozuměli pojmu mobilní internet a 

dopadům a spojitostem, které s dnešními smartphony má, je důležité si nejprve 

rozklíčovat původ a funkci internetu samotného. 

Dle Kovarika (2016) je internet globálním propojením počítačové sítě, která posílá 

digitální signály skrze telefony, kabely, satelit a systémy optických vláken. Tyto signály 

jsou interpretovány standardizovanými protokoly jako je TCP/IP, které jsou průběžně 

kontrolovány a aktualizovány mezinárodními vládními procesy. Prostřednictvím 

internetu komunikuje mnoho druhů počítačových aplikací, jakými jsou telnet, chat, 
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email, přenos souborů (FTP) i spolu s World Wide Webem. Občas může také pojem 

internet referovat ke konceptu volně plynoucích globálních komunikačních prostředků. 

Počátky internetu sahají do roku 1957, kdy ruský Sputnik šokoval americké vědce, 

inženýry a politiky natolik, že prezident Eisenhower pověřil Jamese Killana (který byl 

ředitelem slavné MIT) k založení Advanced Research Projects Agency (ARPA). V roce 

1967 ARPA odhalila svůj záměr pro vytvoření komunikační sítě mezi počítači fungující 

na bázi výměny malých množství dat (packetů). V roce 1969 už předchůdce internetu, 

tzv. Arpanet (ARPA network) propojoval Kalifornskou univerzitu a Stanfordskou 

univerzitu. Další univerzity se začaly přidávat relativně záhy a brzy tak v Americe 

vznikla první univerzitní počítačová komunikační síť.  S postupným rozšiřováním a 

navyšováním kapacity sítě narůstala potřeba na vnitřní síťové uspořádání a začaly tak 

vznikat různé nové směrnice jako bylo IP (Internet Protocol), NCP (Network Control 

Protocol), TCP (Transmission Control Protocol) a další. V roce 1972 byl odeslán první 

email, tedy zpráva elektronické pošty a vynalezen symbol @ k adresování příkazů 

takové pošty (columbia.edu, 2017). 

V 90. letech pak službu po Arpanetu převzal jeho nástupce NSFNET, který ho ve 

všem technologicky převyšoval. O následující velký rozvoj se zasloužila především 

švýcarská laboratoř CERN, která vynalezla technologie hypertextového jazyka 

(HTML), hypertextového spojujícího protokolu (HTTP) a jednotného lokátoru 

webových adres (URL). Zároveň v CERNu také přišli s dodnes známým protokolem 

World Wide Webu (WWW). K internetu se začalo připojovat stále více účastníků a 

vznikalo mnoho nových služeb a webových stránek a jeho objem začal exponenciálně 

růst (Huurdeman, 2003). 

V současnosti je hlavním internetovým trendem především vliv sociálních sítí, 

streamovaného videa a videa na vyžádání, kterým předcházelo definování důležitého 

standardu Webu 2.0. Tento nový standard webového prostředí definoval jeho 

popularizátor Tim O´Reilly (2006) jako: „byznysovou revoluci v počítačovém průmyslu 

zapříčiněnou novým přístupem k internetu jakožto k platformě a pokusem porozumět 

zákonům úspěchu na této nové platformě. Web 2.0. je tak síťovou platformou, která 

sdružuje všechna připojená zařízení. Aplikace Webu 2.0. jsou takové, které vedou 

k nejpodstatnějším změnám této platformy: přináší software jako kontinuálně 

aktualizovanou službu, která se vylepšuje spolu s tím, čím víc ji lidé používají, zároveň 

užívá a přeměňuje data z rozličných zdrojů, včetně dat jednotlivých uživatelů a během 
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toho jim poskytuje data a služby v podobě, která vytváří síťový efekt architektury 

participace“ (O´Reilly, 2006, s. 1). 

Právě onen efekt architektury participace je toliko specifickým pro internetovou 

komunikaci dneška a nejvýraznější součást webu 2.0., kterou jsou sociální média. Ty 

můžeme stručně definovat jako „skupinu na internetu závislých aplikací, které 

vybudovaly ideologické a technologické základy Webu 2.0. a umožnily vytváření a 

výměnu uživatelsky generovaného obsahu“ (Kaplan a Haeinlein, 2010, s. 60). Sociální 

sítě tak vytváří zcela novou online rovinu, skrze kterou lidé organizují své životy. Dnes 

tato rovina ovlivňuje lidské interakce na individuální, komunitní i hlubší společenské 

úrovni a výrazy online i offline se začínají čím dál více sbližovat (Van Dijck, 2013). 

1.5 Smartphone 

Smartphony neboli chytré mobilní telefony jsou přístroje, které se vyznačují využitím 

pokročilého mobilního operačního systému a aplikačním rozhraním umožňujícím 

instalaci nebo úpravy softwarových programů – těm samotným se nejčastěji říká právě 

aplikace. Smartphony v nynější době dominují trhu s mobilními telefony ve vyspělých 

zemích a jsou stále více spojené s běžnými životy svých uživatelů.  

Za první smartphone lze považovat přístroj Simon Personal Communicator od 

společnosti IBM, který  byl distribuován v polovině 90. let minulého století a jako první 

disponoval dotykovým displejem, dokázal skrze internet přijímat a odesílat emaily a 

měl několik dalších funkcí kancelářského počítače, což je jedním z hlavních rysů 

chytrých telefonů. Nicméně Simon byl stále velmi velký a těžkopádný přístroj a 

vlastnili ho spíše vyvolení a technologičtí nadšenci. V následujících deseti letech se pak 

odehrálo několik podobných pokusů o masové rozšíření smartphonů, ale prvním 

opravdu globálně známým smartphonem se stal až v roce 2007 iPhone od společnosti 

Apple, který se zasloužil o následný rychlý rozvoj odvětví (businessinsider.com, 2017). 

Smartphony v současnosti hrají nepostradatelnou roli v řadě mezilidských 

kulturních aktivit: umožňují zůstat stále v kontaktu, posílat zprávy, jsou součástí 

módního průmyslu, čímž dokáží vytvářet identitu svých majitelů, umožňují přehrávat 

hudbu, mnoho lidí má s nimi spojeny své běžné denní rutiny, vzdáleně pomocí nich 

dohlíží na své děti, interagují s televizními programy, umožňují sledování videí, 

surfování na internetu, připojování se k sociálním sítím, potkávání nových lidí, schůzky, 

flirtování, lásku, šikanu, mobilní komerci a umožňují lidi lokalizovat. Smartphony se 

staly symbolem pro kvalitu mobility, přenosnosti a přizpůsobitelnosti. Zapadají do 
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nových možností, jak být sám sebou, a pomáhají utvářet identitu svých majitelů nebo 

sounáležitost s určitou skupinou, přinesly nové způsoby komunikace s přáteli, partnery 

a rodinou, nové způsoby domlouvání pracovních dohod a nové způsoby, jak přistupovat 

k určitým službám nebo vzdělání. Zároveň smartphony zasluhují intenzivní ekonomický 

a politický zájem, protože jsou centrem nesmírné transformace v komunikaci a médiích, 

které se dají shrnout výrazem konvergence a nebo digitální technologie či nová média. 

Vzhledem ke všem těmto změnám a funkcím, dalo by se říci, že smartphony se samy o 

sobě staly médiem (Gogging a Hjorth, 2009). 

Velmi zajímavou vlastností moderních smartphonů je právě konvergence, která 

znamená, že smartphony v sobě skloubí tok obsahu z různých mediálních platforem, 

kooperaci mnoha mediálních odvětví na jednom místě a migraci uživatelů, kteří mohou 

skrze smartphone sáhnout po téměř jakékoliv formě zábavy, kterou právě chtějí. 

Konvergence je slovo, které dokáže popsat technologické, průmyslové, kulturní a 

společenské změny v závislosti na tom, kdo o ní mluví a co přesně od konvergence 

chtějí (Jenkins, 2006). 

Konvergence z pohledu smartphonů si všímá i Varnelis (2008), který říká, že 

intimní přítomnost smartphonů v našem každodenním životě je pravděpodobně 

nejlepším vyobrazením posunu ve vztahu k síťově přístupnosti. Uživatelé spoléhají na 

příruční zařízení, že jim zprostředkují stálý přísun k informacím a osobním vztahům, 

stejně jako umožní vždy připravené zařízení schopné digitální produkce obsahu, jako 

jsou fotografie nebo videa (Varnelis, 2008). 

Jak již bylo zmíněno, smartphony se vyznačují využitím pokročilého chytrého 

operačního systému, který může být několikerého typu. Nejvýznamnější a z pohledu 

této práce nejrelevantnější jsou především tři operační systémy: iOS od společnosti 

Apple, Android od společnosti Google a Windows phone od společnosti Microsoft.  

Operační systém Apple iOS byl poprvé představen v roce 2007 i spolu s výše 

zmíněným smartphonem iPhone, který se stal průkopníkem v masovém rozšíření 

smartphonů. Dobová tisková zpráva uvádí, že se jednalo o „revoluční a magický 

produkt, který je doslova pět let vývoje před jakýmkoliv jiným mobilním telefonem“ 

(Apple, 2007,  s. 1). Jednou z hlavních revolučních funkcí byl právě operační systém 

iOS, který umožňoval „vizualizaci hlasové schránky, kdy se uživatelé poprvé 

v mobilním průmyslu mají možnost podívat do své hlasové schránky, a rozhodnout se, 

které zprávy si poslechnou. Telefon také obsahuje SMS aplikaci v několik úrovních. 

Když se uživatelé rozhodnou něco napsat, iPhone jim zobrazí elegantní intuitivní 
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dotykovou klávesnici, která umí předvídat a opravovat chyby …..“ (Apple, 2007, s. 1). 

iPhone i iOS byly jednoduše novým technologickým trendem, který začaly ostatní firmy 

velmi rychle napodobovat. 

Operační systém Google Android vznikl v roce 2003, kdy se jeho vynálezce Andy 

Rubin rozhodl publikovat svůj nový volně přístupný operační systém pro přenosná 

domácí zařízení. Této schopné snahy si velmi brzy všimla společnost Google, která se 

rozhodla, že relativně riskantní investicí Android podpoří a projekt koupí, ač do té doby 

nic, co se podobného směru mobilních technologií týče, nepodnikla. Google se rozhodl 

s operačním systémem naložit jinak, než tomu bylo u Apple, a na rozdíl od něj chtěl 

poskytnout co nejotevřenější a nejflexibilnější operační systém a s ním související 

zařízení. V roce 2008 byl vydán první androidí telefon T-Mobile G1 spolu s operačním 

systémem ve verzi 1.0 a volně stažitelnými zdroji a softwarovými knihovnami od 

samotného systému (androidpit.com, 2017). 

 Od té chvíle se systém nadále zdokonaloval a postupně se vývoj systému posunul 

až do dnešní verze 7. Opravdu chytrým krokem bylo také rozhodnutí dát softwarové 

knihovny a vývojářskou verzi systému volně k dispozici tak, aby mohli Android použít i 

ostatní výrobci na svých mobilních zařízeních. Toho začal nespočet výrobců (Samsung, 

Motorola, Sony, LG, HTC …) opravdu využívat a systém si upravovat k obrazu svému, 

byť jádro i se všemi obligátními aplikacemi zůstává stále stejné. V současnosti se jedná 

o bezkonkurenčně nejpoužívanější operační systém, který má globálně dominantní 

zastoupení v téměř 87 % všech smartphonů (IDC.com, 2017). 

Patrně třetím neznámějším operačním systémem, který stojí za zmínku, je Windows 

Phone od společnosti Microsoft. Předchůdcem toho systému byl Windows Mobile, 

jehož vývoj sahá až do 90. let minulého století a je tak po právu nejstarším mobilním 

operačním systémem. Původně byl používán především na různých PDA (personální 

digitální asistent) zařízeních, později i v některých mobilních telefonech. Ještě v roce 

2007 se jednalo o nejpopulárnější mobilní operační systém ve Spojených státech, 

nicméně s příchodem konkurence a vydáváním nových nekompatibilních verzí systému, 

které celý systém dosti roztříštily, byl postupně Windows Mobile (později Windows 

Phone) nahrazen ostatními systémy. Příběh Windows Phone je tak zcela opačný než u 

Androidu a dnes je prakticky používán už jen v přístrojích značky Nokia, kterou 

Microsoft v roce 2014 odkoupil. Avšak prodeje tohoto výrobce jsou mizivé a v 

současnosti má Windows Phone globální zastoupení pouze v 0,3 % všech zařízení 

(theverge.com, IDC.com, 2017). 
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Chytrý mobilní telefon již celosvětově vlastní přes 2,6 miliardy uživatelů, tedy více 

než třetina globální populace. A ač ve vyspělých trzích, jako jsou Spojené státy, Evropa 

nebo některé asijské země, toto číslo dosáhlo svého maxima a relativně se ustálilo, stále 

existuje velká část rozvojových trhů, kde je penetrace smartphonů zatím spíše 

marginální. Nicméně v následujících třech letech se očekává raketový růst a existuje 

předpoklad, že v roce 2020 bude smartphony vlastnit již 6,1 miliard lidí 

(techcrunch.com, 2017). Potřeby této práce jsou však zaměřeny hlavně na uživatele 

smartphonů na vyspělých trzích, jakým je i Česká republika, kde se smartphony staly 

běžnou součástí každodenních životů svých uživatelů a lidé si na ně naprosto zvykli a 

přizpůsobili jim své návyky a chování (statista.com, 2017). 

 

2. Mediální obsahy ve smartphonech 

V minulé kapitole bylo popsáno, že smartphony tvoří zejména jejich pokročilé, chytré 

operační systémy. Nicméně žádný z těchto systémů by sám o sobě nebyl až tak 

zajímavý a smartphonům by se nikdy nedostalo jejich současné popularity nebýt 

obsahu, který tyto systémy plní. V následující kapitole tak bude představeno, které 

softwarové i hardwarové funkce jsou pro smartphony z uživatelského hlediska klíčové a 

jak tyto prvky ovlivňují své majitele. Budou popsány čtyři zásadní mediální součásti 

každého smartphonu, tedy aplikace, web browsing, hry a v neposlední řadě 

audiovizuální obsahy, respektive digitální videa a fotografie. 

2.1 Aplikace 

Aplikace jsou, jak již bylo zmíněno, zmenšené verze programů, které jsou speciálně 

designovány, aby běžely na některém z výše popsaných operačních systémů. Některé 

aplikace jsou pro fungování smartphonů zcela zásadní a jsou úzce spojeny s jádrem 

operačních systémů a samotnou esenciální funkčností telefonů, jsou proto už od základu 

ve smartphonech předinstalovány. Takovými aplikacemi je např. telefonní adresář, 

aplikace pro správu SMS, webový prohlížeč, emailový klient, kalendář, u zařízení 

s globálním pozičním systémem (GPS) aplikace map a další mediální aplikace. Drtivá 

většina aplikací, kterých už jsou miliony, je ale ke stažení skrze příslušné aplikační 

obchody daných operačních systémů (AppStore pro Apple iOS, Google Play pro 

Android a Windows Phone Store pro smartphony se stejnojmenným operačním 

systémem). Základní vlastností aplikací pro smartphone je optimalizace uživatelského 
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prostředí pro co nejlepší využití na mobilním telefonu, přičemž některé aplikace jejich 

tvůrci poskytují zcela zdarma, jiné jsou placené a nebo využívají jiného monetizačního 

formátu na bázi poskytování smluvené reklamy. Aplikace fungují buď offline nebo je 

možno se skrz ně pohodlněji dostat k některé službě, která je poskytována online, 

případně jsou kombinací obojího.  

Tvůrci operačních systémů i samotných mobilních telefonů pak mají nejvyšší zájem 

na tom, aby spolupracovali s vývojáři aplikací, a tím tlačili technologii kupředu. Obě 

dvě strany jsou na sobě totiž do značné míry závislé. Každý operační systém závisí na 

tisících vývojářů aplikací, aby pokračovali s vývojem žádoucích aplikací pro koncové 

uživatele, což poté předurčuje úspěch a budoucí vývoj samotného operačního systému. 

Vývoj všech aplikací i operačních systémů je tak závislý na strategické výměně a 

integraci inovací, aby aplikační platformy mohly růst (Kenney a Pon, 2011). 

To, že jsou mobilní aplikace de facto nejdůležitější součástí, která smartphony 

utváří, dokládá i Ericsson ConsumerLab, která uvádí, že jakmile začnou noví uživatelé 

smartphonů prozkoumávat mobilní aplikace, dá se vysledovat radikální nárůst jejich 

používání, což byl kdysi případ pouze early adopters. To se postupně stává kulturní 

normou. Ve vyspělých státech se smartphony zároveň staly primární metodou přístupu 

k internetu, s čímž narůstá i počet používaných a stažených aplikací. Ericsson 

ConsumerLab uvádí, že se aplikace spolu s možností okamžitého připojení staly 

hlavním motivem, proč si smartphone pořídit. Smartphone je uživateli přijímán jako 

druhý mozek či nejlepší kamarád a aplikace se stávají emocionálně a integrálně 

důležitou součástí každodenních životů lidí na vyspělých trzích. Aplikace dávají 

uživatelům pocit větší vzájemné propojenosti a spojení s děním ve světě kolem nich. 

Uživatelé jsou pak na aplikacích také více závislí a zvyšují s jejich pomocí efektivitu při 

provádění běžných denních úkolů (Ericsson ConsumerLab, 2012). 

Mezi nejpopulárnější aplikace patří ty, které zprostředkovávají nějakou formu 

zábavy (hry, hudba, jídlo, cestování, sport...), ale zároveň i ty aplikace, které lidem 

pomáhají dohledávat potřebné informace nebo provádět určité úkony (mapy a navigace, 

počasí, zpravodajství, bankovní služby…). S vynalezením smartphonů se termín 

aplikace nebo apka stal populárním lidovým výrazem pro softwarové programy, které 

jsou speciálně vyvinuty pro mobilní operační systémy, přesto ve standardních definicích 

mobilního průmyslu tento výraz spíše neexistuje. Nicméně v souvislosti s danou 

problematikou mluví PewResearchCentre o kultuře apek. (PewResearchCenter, 2010).  
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Dva nejdůležitější důvody, proč si lidé pořizují smartphony jsou za prvé, aby mohli 

používat mobilní aplikace, a za druhé, aby měli lepší a rychlejší internetovou zkušenost. 

Uživatelé často ani nejsou schopni rozlišit aplikace od smartphonu samotného – většina 

si myslí, že smartphone jsou hlavně aplikace. Lidé používají různé aplikace dle toho, 

zdali jsou více emocionálně či racionálně založení. Někteří je používají čistě 

pragmaticky skrze aplikace jako je navigace a mapy, překladače a slovníky, skenery 

čárových kódů atd., jiní spíše upřednostňují aplikace, které jim pomohou zůstat ve 

spojení s okolím, přáteli a rodinou, tedy různé hry, sledování internetových TV a 

sociální sítě. Jisté však je, že spolu se smartphony získávají jejich uživatelé i zcela nové 

zvyky, kdy po koupení smartphonu začnou mnohem více užívat datově náročné 

aplikace, které jsou spojeny s videem, televizí atd. Je také znatelné, že si uživatelé na 

aplikace velmi rychle zvykají, protože noví uživatelé smartphonů získají velmi brzy 

stejný vzorec chování jako zkušenější uživatelé a míra užívání aplikací rychle roste. 

Čím déle pak uživatelé aplikace používají, tím specifičtější služby od nich vyžadují a 

jsou ochotni si za dané služby připlatit. (Ericsson ConsumerLab, 2012).  

Životní cyklus aplikací může být shrnut do čtyř fází: objevení, osvojení, využívání a 

opuštění. Když jde o objevování aplikací, značná část uživatelů tak ani nečiní přes 

obchody s aplikacemi k tomu určenými, většinou aplikace najednou na webech třetích 

stran nebo na různých fórech a poté si je teprve stáhnou. Ericsson ConsumerLab uvádí, 

že 60 % uživatelů používá internetový prohlížeč jako výchozí bod pro hledání aplikací. 

Většina lidí nemá na smartphonu velký počet aplikací, průměrně jich je okolo 25, ale 

zato je používají frekventovaně. Opuštění aplikace pak nastává ve chvíli, když se 

uživatelům aplikace, kterou si stáhli, nelíbí, nebo ji už jednoduše nepoužívají tak často, 

jako dříve.  K používání aplikací na vyspělých trzích ve značné míře pomáhají také 

sociální sítě a lze vysledovat i uživatelský příklon k čím dál více specializovaným 

aplikacím, jako jsou např. seznamky, aplikace srovnávající cenu produktů a další. 

Nejvyšší míru uživatelského zastoupení ale stále vidíme u aplikací sociálních sítí 

následovaných komunikačními nebo chatovacími aplikacemi, z čehož je jasná potřeba 

uživatelů být skrze aplikace s ostatními neustále ve spojení. Dále mají uživatelé silný 

zájem ve využívání aplikací, které jim umožňují vypořádat se s denními úkoly, 

interagovat s místy, lidmi a věcmi v jejich blízkém okolí. Aplikace a obecně 

smartphony se tak na vyspělých trzích staly (a na rozvojových se stávají) klíčem k čím 

dál více propojené společnosti (Ericsson ConsumerLab, 2012). 
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2.2 Možnosti web browsingu 

Jak již bylo zmíněno, jednou z klíčových vlastností u chytrého telefonu je pro jeho 

uživatele možnost přístupu na internet. Z pohledu uživatele je to pak kromě možnosti již 

probrané instalace aplikací také možnost internet prohlížet a stahovat z něj libovolná 

data. Tyto úkony je možné provádět skrze aplikace internetového prohlížeče, které jsou 

zpravidla již v operačních systémech od základu předinstalovány, nicméně na výběr jich 

existuje celá řada. Webové stránky se v těchto prohlížečích, pokud jsou vhodně 

optimalizované, zobrazují na rozdíl od své klasické podoby pro počítače v podobě 

mobilní verze. To jsou stránky optimalizované pro procházení na menších displejích 

s nižším rozlišením u smartphonů a je tak pohodlnější je na smartphonech zobrazovat. 

V raných dnech mobilních webů bylo základním pravidlem při vytváření mobilních 

stránek heslo „hlavně jednoduše“. To nebylo otázkou pouze vzhledu mobilních stránek, 

ale také samotného obsahu. Bylo silně zdůrazňováno, že by se mobilní webová stránka 

měla zaměřovat pouze na poskytování základního a pro mobily přijatelného obsahu. 

Toto tvrzení bylo učiněno v závislosti na předpokladu, že budou uživatelé roztržití, ve 

spěchu a na svých smartphonech budou dělat jen nejzákladnější úkony. Předpokládalo 

se, že je mobilní web pouze doplňkem pro klasickou desktopovou verzi a měl by tak 

obsahovat pouze nejzákladnější informace, jako jsou adresa, základní navigace, 

kontaktní informace, otevírací hodiny atd. Pro jakékoliv další informace už měl uživatel 

smartphonu navštívit plnou verzi webu na počítači. Nicméně brzy bylo zjištěno, že se 

jedná o relativně velký omyl, jelikož ač existují rozdíly mezi mobilním a desktopovým 

využitím webových stránek, hlavní podstatou obou formátů zůstává stále to samé – 

uživatelé i od mobilního webu očekávají, že na něm budou schopni nalézt a provést vše, 

co potřebují. Především ti uživatelé, kteří již k přístupu online využívají výhradně své 

smartphony. Mobilní web už tak zdaleka není podřadný nebo doplňující desktop 

v přístupu k World Wide Webu (Bohyun, 2013). 

Mobilní web už nadále není doplňkem nebo pomocníkem desktopového webu, ale 

rychle se dostáváme do éry, kdy je smartphone nejběžnějším zařízením v přistupování 

k World Wide Webu, a určuje tak naši celkovou webovou a internetovou zkušenost. 

Mimoto také smartphony mění způsob naší práce, ale také celého života a to mnohem 

více, než tomu bylo u klasických počítačů (Bohyun, 2013). Smartphony se svou 

přenosností a přístupem k webu jsou mnohem více začleněné do našich každodenních 

aktivit, než jak tomu kdy bylo a mohlo být u desktopových počítačů. Celosvětově už se 
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přístup k internetovým webům odehrává více jak z poloviny právě prostřednictvím 

mobilních zařízení, proto také již většina vyspělých webů vlastní i mobilní verzi stránek 

(StatCounter Global Stats, 2017). 

2.3 Hry   

Jedněmi z nejoblíbenějších a zároveň pro jejich tvůrce nejvýnosnějších aplikací jsou 

mobilní hry, které dnešním hráčům umožňují vybírat si z nabídky jak off-line her pro 

jednoho hráče, tak i online multiplayerových her, respektive her s nějakým 

kompetitivním prvkem oproti ostatním uživatelům.  

Vůbec první mobilní hrou byla legendární hra Snake, postavená na velmi 

jednoduchém principu inkasování bodů za pojídání teček, které se náhodně objevovaly 

po herní ploše a zároveň se tím zvyšovala obtížnost hry a náročnost pohybu na herní 

ploše.  Ačkoliv měla tato velmi snadná hra podobu prakticky jen několik pohybujících 

se pixelů, dočkala se velikého ohlasu a dokázala, že oblast mobilních her má obrovský 

potenciál. V současnosti už má dle údajů společnosti Gartner oblast mobilního hraní na 

smartphonech na videoherním trhu vyšší podíl než hry na klasických počítačích nebo 

konzolích. Situace je tedy podobá předchozí kapitole, kdy smartphony v původně ryze 

počítačovém odvětví postupně překonávají své nemobilní kolegy (Kharpal, 2016). 

Nejviditelnějšími a nejprofitabilnějšími hrami na dnešních smartphonech jsou hry 

pro příležitostné hráče. Nejúspěšnější hry tohoto typu jako jsou Angry Birds od 

společnosti Rovio, Cut The Rope od ZeptoLabs nebo Candy Crush Saga od King´s 

zkombinovaly intuitivní ovládání gesty skrze dotykové obrazovky smartphonů, 

nenáročnou cestu, jak se ke hře dostat skrze digitální distribuční kanály, a vytrvalé 

spojení s online sociálními sítěmi, aby vytvořili na smartphonech domov pro 

příležitostné hráče a hry, které budou přístupné a vlídné i mimo exkluzivní herní 

komunity hardcore počítačových a konzolových hráčů (Willson a Leaver, 2015)  

Mobilní hry hrané na smartphonech také mají tu výhodu, že nejsou nikdy dále než 

na vzdálenost ruky. Byť mobilní hry začínaly jako jednoduché odpočinkové hry pro 

příležitostné hráče, existují již mnohem propracovanější formy her. Některé například 

dokonce dokáží využít geolokačních funkcí smartphonů a přenášejí fyzické prostory a 

lokality do herního světa. U takových her pak ale vyvstává i otázka ochrany soukromí, 

protože některé dokáží určit a zálohovat přesnou polohu svých uživatelů. Velká část 

nových mobilních her je už také hratelná skrze sociální sítě, či obsahuje jiný významný 

socializační prvek. Je neoddiskutovatelné, že příležitostné, společenské i geolokační 
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mobilní hry ve všech svých formách jsou přijímány stále vzrůstajícím množstvím 

populace a jejich hraní je začleněno do lidských životů. MacCallum – Stewart uvádí, že 

„facebookové a androidí hry přilákaly již více uživatelů než kterákoliv jiná dodnes 

známá herní platforma“ (Willson a Leaver, 2015, s. 3).  

I podle Kumara (et. al., 2017) se hraní mobilních her za poslední dekádu stalo 

stěžejní součástí zábavního průmyslu a kultury uživatelů smartphonů a také významnou 

součástí lidských životů. Sláva mobilního hraní se rozvinula na přelomu milénia, ale 

vážnější herní platformy se začaly rozšiřovat až s rozvojem sítí 3. generace a 

vysokorychlostního mobilního internetu. Inovace poslední doby vedly především cestou 

trojrozměrného grafického podání her a hry více hráčů, což ocenila velká spousta 

uživatelů, jelikož tak vzniká možnost hrát proti živým protivníkům, a hry jsou tudíž 

mnohem zábavnější.  

Velkou výhodou mobilních her je, že nejsou podrobeny žádným omezením, co se 

týče času a prostoru, a uživatelé tak mají možnost hrát kdykoliv a kdekoliv chtějí 

(Loiacono, 2002, in Kumar et. al., 2017). Pokročilé zvukové funkce a zářivé displeje 

smartphonů lákají k hraní mobilních her především generaci mileniálů a další mladé 

lidi, kteří pak tráví velkou část svého volného času v těchto hrách (Lucas and Sherry, 

2004, in Kumar et. al., 2017). Pokročilá úroveň vizuální stránky hry pak láká vyšší 

počet uživatelů a ti si potom hru více užívají a mají vyšší zájem ji hrát. Vizuální efekty 

tak významně předurčují úspěch mobilních her. Z pohledu uživatelů je více uspokojivá 

hra s lepším vizuálním vzhledem, přijde jim více chytlavá, hodnotí ji pozitivněji a 

věnují jí vyšší pozornost (Shieh a Ming-Sung, 2007, in Kumar et. al., 2017). 

Ze společenského a behaviorálního hlediska mají smartphony a herní služby vliv na 

to, co lidé podnikají, jak se chovají a jak interagují. Ve skutečnosti všudypřítomné 

používání smartphonů vytvořilo z hraní her společensky přijímanou aktivitu 

(Haghshenas a Richards, 2016) Někteří odborníci ale také varují před mobilní 

internetovou a herní závislostí a jejich propojením. Uživatelé s přístupem ke 

smartphonům, internetu a mobilním hrám mají vyšší pravděpodobnost, že se jim vyvine 

nějaký druh závislosti k těmto technologiím (Se-Hoon Jeong, 2016). 

2.4 Audiovizuální obsahy 

Dnešní smartphony v sobě kombinují mnoho funkcí, které dříve obstarávaly výhradně 

dedikované přístroje speciálně k tomu určené, například umí pořizovat digitální 

fotografie, zastanou funkci digitální kamery anebo diktafonu. Právě pořizování 
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fotografií nebo nahrávání videí je aktuálně velmi oblíbené a získalo na popularitě hlavně 

ve spojitosti s rozmachem sociálních sítí, na kterých se tyto obsahy dají velmi rychle a 

snadno sdílet s rodinou a širším okruhem přátel.  

Sdílení obsahu jako jsou fotky nebo videa se stalo součástí našich denních rutin, 

přičemž naprostá většina videí a fotografií nahraných na sociální sítě, jako jsou Twitter, 

Facebook nebo Instagram, poskytuje podstatné důkazy o našem úsilí dokumentovat a 

sdílet naše nejběžnější momenty. Lidí jsou někde venku, starají se o své záležitosti a 

přitom se zastaví, aby mohli s pomocí smartphonu zachytit a nasdílet tyto momenty se 

svými společenskými kruhy skrze sociální média, a tím podpořit síťovou společenskost. 

Lidé takto komunikují aspekty svých světských životů včetně informací např. o počasí 

tím, že vyfotí oblohu a přenesou ji s pomocí smartphonů do životů ostatních.  Takové 

vizuální vjemy mají v ekosystému sociálních sítí s pomocí smartphonů a síťových 

technologií umožnit pocit, jaké to je být tady a teď ve fyzickém světě skrze více 

senzorovou zkušenost (Grace, 2014, in Berry, 2016). 

Fotky ze smartphonů se staly způsobem, jak je možné sdílet smyslový fenomén 

s fyzicky absentujícími ostatními lidmi skrze onlinovou spolupřítomnost. Zároveň se 

sdílení fotek a videí se smartphony stalo velmi snadným úkonem. Světské detaily života 

jsou teď díky smartphonům otevřeny mnoha ostatním lidem i včetně detailů, kam chodí 

lidé na procházku, co jedí a s kým jsou. Tyto obsahy se postupně staly novým 

kreativním jazykem, který čerpá z naléhavé vizuality umožněné moderními smartphony 

a jasně se odráží v soudobých sociálních médiích (Berry, 2016). 

 

3. Sociální sítě jako mobilní platformy 

Přístup k sociálním sítím je v současnosti nejen u mladé generace už zcela běžně 

standardní součástí užívání internetových a webových služeb. Sociální sítě ve vysoké 

míře využívají i majitelé smartphonů, kteří se na ně ať už skrze web nebo dedikované 

aplikace stále častěji připojují. Je tedy z pohledu této práce zásadní porozumět tomu, co 

přesně sociální sítě jsou, jaké je pozadí jejich fungování a představit si několik 

sociálních sítí, které se průběžně umísťují v žebříčku vůbec nejpoužívanějších aplikací 

pro smartphony (Richter, 2017). 
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3.1 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou, jak již bylo zmíněno, součástí webu 2.0 a ve vyspělých státech patří 

k velmi populárním internetovým službám. Jak dokládá PewResearchCentre, ve 

Spojených státech používalo některou ze sociálních sítí v roce 2016 na 79 % všech 

internetových uživatelů  

a 76 % z nich je navštěvuje dokonce na denní bázi. Vzhledem k tomu, že všechny 

sociální sítě již většinou mají svou dedikovanou aplikaci pro chytré mobilní telefony a 

některé dokonce fungují zcela výhradně na smartphonech, je z pohledu této práce dosti 

relevantní se hlouběji sociálními sítěmi zabývat (PewResearchCenter, 2017). 

Sociální sítě jsou skupinou na internetu postavených služeb, které vybudovaly 

ideologické a technologické základy Webu 2.0 a umožnily vytváření a sdílení 

uživatelského obsahu, což vytvořilo novou online vrstvu, skrze kterou lidé formují své 

životy. Původně vedla většinu uživatelů na tyto sítě potřeba určité propojenosti. Když 

na začátku nového milénia poprvé zařadil web 2.0. do svého vývoje takzvané sociální 

sítě, participativní kultura propojenosti byla módním výrazem, který konotoval 

s potenciálem webu ve vytváření spojení, vybudovávání komunit a rozvinutí 

demokracie. Spousta služeb využila tohoto obnoveného ducha webu a začala činit web 

více společenským.  Platformy sociálních médií umožňují lidem vytvářet spojení pomocí 

sdílení výrazného a sdělujícího obsahu, což pomáhá užívat si společenského života 

online i budovat profesionální kariéru. Platformy sociálních médií tak 

neoddiskutovatelně změnily povahu soukromé i veřejné komunikace. Služby jako 

Blogger (1999), Wikipedia (2001), MySpace (2003), Facebook (2004), Flickr (2004), 

YouTube (2005), Twitter (2006) a široké spektrum dalších, začaly nabízet webové 

nástroje, které spojovaly staré a nové online komunikační taktiky (Van Dijck, 2013). 

Boyd a Ellison (2007, s. 216) definují sociální sítě jako “webové služby, uživatelé 1) 

utvářejí veřejný nebo polo-veřejný uživatelský profil vázaný k dané službě, 2) vyčleňují 

seznam dalších uživatelů, se kterými sdílejí spojení a 3) vidí a orientují se v seznamu 

spojení a spojení navázaných ostatními v rámci služby“. Pojem sociální sítě je užíván 

pro veškeré služby, které výše popsané splňují a integrují danou technologii, sociální 

interakce a uživatelsky tvořený obsah. Nejdůležitějšími vlastnostmi na těchto službách 

jsou jejich komunikační aspekty, jejich otevřenost a element participace a spojování 

uživatelů, respektive vytváření komunit. Obecně tak můžeme identifikovat tři hlavní 

charakteristiky sociálních médií: umožňují uživatelům tvořit, stahovat a sdílet obsahy, 
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publikovat profil s osobními informacemi a spojovat se s ostatními uživateli (Siapera, 

2012). 

V technologické terminologii jsou sociální sítě platformy softwarových a někdy 

hardwarových firem, které pomáhají kódovat společenské aktivity do počítačové 

architektury, tedy zpracovávají metadata skrze algoritmy a formátované protokoly 

předtím, než je prezentují vlastní interpretovanou logikou ve formě uživatelsky 

přívětivého rozhraní se základními nastaveními, která odráží strategická rozhodnutí 

vlastníka daných platforem. Ve skutečnosti tak místo dělání webu více společenským 

spíše platí dělání společenskosti více technickou. Společenskost kódovaná 

technologiemi pak vykresluje lidské aktivity jako formální, zvládnutelné a 

manipulovatelné, což umožňuje těmto platformám připravit a prozkoumat společenskost 

v každodenních lidských rutinách. Na základě detailní a intimní znalosti svých uživatelů 

tyto platformy umožňují vyvinout nástroje pro vytvoření a řízení určitých potřeb. 

Tlačítko, které signalizuje, co ostatní uživatelé sledují, slyší, čtou nebo nakupují,  utváří 

samotné návyky uživatelů, kteří ho využívají. Platformy tak společně dávají vzniknout 

ekosystému, který je určen vzájemnou závislostí a spoluprací platforem (Van Dijck, 

2012). 

U všech sociálních sítí mohou být v rámci tohoto systému vysledovány podobné 

znaky jako jsou tlačítka pro sdílení, oblíbenost, aktuální trendy a další. Jejich názvy se 

mohou lišit, ač jsou vždy podobné logiky, protože ostatní platformy rychle přejímají, co 

jinde dobře funguje, zvyšují tak uživatelský provoz a přizpůsobují se uživatelským 

rutinám. Například je už velice rozšířené používání tlačítka oblíbenosti nebo hashtagu 

z Twitteru i ostatními sociálními sítěmi a médii (Van Dijck, 2012). 

Van Dijck (2013) pro lepší pochopení rozděluje obrovské množství sociálních 

platforem na několik kategorií, mezi kterými ale neexistují vyloženě ostré hranice, 

jelikož možnosti jednotlivých sítí se navzájem mísí a například Facebook, který 

primárně slouží k podpoře společenské síťové komunikace, zároveň umožňuje i přidávat 

kreativní obsahy jako jsou fotky či videa. Stejně tak i YouTube, byť určený k sledování 

videí, zastupuje sekundárně i funkci sociálních sítí vzhledem k možnosti přidávat 

komentáře. Tyto kategorie jsou: 

1) Sociální sítě (Social Networks – SNS) jsou sociální média ve své ryzí podobě, 

které primárně podněcují mezilidské vztahy, ať už mezi individuálními lidmi nebo 

skupinami. Utvářejí osobní, profesní nebo geografická spojení a podporují udržování 



   

 

25 

  

slabších vazeb. Typickými představiteli těchto platforem jsou Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google+ nebo Fourquare. 

2) Platformy s uživateli tvořeným obsahem (user generated content - UGC) 

podporují kreativitu, staví do popředí kulturní aktivity a podporují výměnu amatérského 

a profesionálního obsahu. Dobře známými platformami tohoto typu jsou např. 

YouTube, Instagram, Flickr, MySpace nebo Wikipedia.  

3) Obchodní a marketingové sítě (trading and marketing sites – TMS) principiálně 

míří k prodeji nebo výměně produktů. Příkladem těchto sítí je třeba Amazon, eBay, 

Groupon a další. 

4) Hráčské sítě (play and game sites – PGS) jsou pak další samostatnou platformou 

se vzkvétajícím žánrem populárních her jako jsou FarmVille, CityVille, The Sims 

Social nebo Angry Birds. 

3.2 Facebook  

Facebook začal v roce 2004 při svém založení fungovat jako exkluzivní online 

komunitní síť pro studenty Harvardovy univerzity ve Spojených státech. Krátce poté byl 

otevřen i pro studenty ostatních vysokých škol a o něco později pro úplně všechny 

zájemce. Služba velmi rychle poté zaznamenala raketový růst. 

Vývoj a nové aktualizace jsou do Facebooku frekventovaně začleňovány a je velmi 

složité podat jednotný přehled služby. Od počátku nasazení Facebooku se v jeho vývoji 

událo několik zásadních změn, které razantně změnily jeho podobu a do jisté míry i 

fungování. Například změna osobního profilu a předělání původní facebookové „zdi“ na 

inovovanou „Timeline“ (Eisenlauer, 2015). 

Jak píše Van Dijck (2013), Facebook je tak populární, protože poskytuje rozhraní, 

které umožňuje členům vytvářet profily s fotografiemi a listy preferovaných objektů 

(např. knihy, filmy, hudba, auta, zvířata) a přidávat kontaktní informace. Uživatelé také 

mohou vstoupit do skupin a komunikovat s kamarády pomocí chatu a 

videokonferenčních funkcí. Několik funkcí umožňuje sociální interakci, včetně News 

Feedu, kde se zobrazují novinky od ostatních lidí a stránek, zeď, kam se dají ukládat 

naše obsahy, které se zároveň zobrazí i ostatním, šťouchnutí, které je dobré na získání 

pozornosti od ostatních a nebo změna profilového stavu, která informuje ostatní 

uživatele o nějaké uživatelově osobní nebo profesní novince. Další funkce jako např. ta, 

jež se jmenuje Lidé, které možná znáte automaticky signalizuje, o které ostatní uživatele 

by se dotyčný mohl zajímat a na základě počítačového algoritmu pomáhá vyhledávat 
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nová spojení a přátele. Označování lidí u příspěvků a fotek pak pomáhá identifikovat a 

stopovat tyto přátele skrze celou síť. Další výraznou a velmi využívanou funkcí je i 

označování příspěvků jako to se mi líbí. 

Jak již bylo zmíněno, Facebook prochází mnoha zásadními aktualizacemi a 

procesem inovace, aby si udržel a získal co nejvíce nových uživatelů. S příchodem 

časové osy Timeline se Facebook dostal ještě hlouběji do struktury životů uživatelů a 

díky metafoře funkce převypravování lidských příběhů si tak k sobě uživatele vzhledem 

k fungování lidské paměti a emocí ještě více připoutal. Nicméně byť u velké části 

uživatelů Timeline vylepšil pocity intimity, vzpomínek a propojenosti, u některých tento 

krok vyvolal podezření a nespokojenost, protože po nich bylo vyžadováno ještě 

mnohem více osobních informací než kdy dříve (Van Dijck, 2013). 

Facebook se relativně rychle stal největší celosvětovou sociální sítí, která má 

globálně přes 1.96 miliardy aktivních měsíčních uživatelů. Z toho drtivá většina – 1.74 

miliard uživatelů Facebook navštěvuje i skrze své mobilní telefony. Uživatel 

smartphonu má možnost Facebook navštěvovat jak přes přizpůsobené mobilní rozlišení, 

tak i v klasické desktopové podobě, a samozřejmě na jeho prohlížení nechybí ani 

specializovaná aplikace. Podpůrných facebookových aplikací pak existuje celá řada, 

například samostatná aplikace pro chat – Messenger, aplikace pro správu stránek, 

skupin nebo zmínek i aplikace na sdílení momentů, vytváření selfies ad. 

(newsroom.fb.com, 2017). 

3.3 Twitter 

Twitter je sociální sítí, která se od svého startu v roce 2006 z velmi specifické malé 

služby vypracovala na masový fenomén. Když Twitter vstoupil na scénu, nikdo pořádně 

nevěděl, o co přesně jde, a v počátcích mu bylo přezdíváno SMS internetu. Technologie 

umožňující uživatelům zasílání textových zpráv maximální délky 140 znaků, kterým se 

říkalo tweety byla charakterizována jako něco mezi krátkou textovou zprávou SMS, 

telefonním hovorem, emailem a blogem – byla těžkopádnější než psaní běžného blogu, 

méně formální než emailová komunikace, ale i méně propracovaná než ostatní sociální 

sítě. Limit 140 znaků byl vymyšlen nejen kvůli stručnosti a intenzitě sdělení, ale 

především kvůli technické kompatibilitě se službami SMS mobilních telefonů. Bylo tak 

od začátku plánováno, že Twitter bude hlavně mobilní službou, byť se rychle šířil i do 

ostatních mobilních zařízení, notebooků a stolních počítačů. Velikou výhodou Twitteru 
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byla jeho hardwarová všestrannost a schopnost využití v mnoha online rozhraních (Van 

Dijck, 2013). 

Základní myšlenku Twitteru popisuje i Weller (et. al., 2013), který říká, že se jedná 

o službu, v které mohou uživatelé přidávat krátké textové zprávy a sledovat obdobné 

zprávy přidané ostatními. To vede k formaci komplexní sítě sledujících s nepřímými, 

ale stejně tak i vzájemnými spojeními mezi různými jedinci, ale také mezi mediálními 

službami, nevládními organizacemi a dalšími skupinami. Zatímco původně byly tyto 

mikroblogy přijímány jako nový žánr onlinové komunikace, přičemž Twitter byl pouze 

jedním z mnoha exemplářů, postupně se platforma stala synonymem pro mikroblogging 

jako takový. V mezilidské komunikaci se Twitter stal v reálném čase zdrojem informací 

a místem pro debatu o zpravodajských novinkách, politice, byznysu i zábavě. Všechny 

takové tweety demonstrují, jak moc se Twitter stal součástí ekosystému dalších 

mediálních služeb a lidských životů po celém světě. Pokud se kdekoliv po světě nebo i 

lokálně stane nějaká pozoruhodná událost, budou tu uživatelé, kteří o tom napíší tweet 

(Weller, et. al., 2013) 

Patrně nejvýznamnější funkcionalitou Twitteru bylo přidání trendujících témat, 

která uživatelům umožňovala seskupovat příspěvky do skupin podle tématu 

zastoupeného určitým slovem nebo skupinou slov, kterým předcházela předpona 

hashtagu #. Od té chvíle měli uživatelé možnost aktivně seskupovat témata nebo je 

pasivně vyhledávat všechny na jednom místě. Tím Twitter podpořil konverzační 

tagování a postupně se hashtag ještě spolu s dalším znakem @ pro označování jmen stal 

běžnou formou každodenní komunikace v online i offline společenských aktivitách po 

celém světě (Van Dijck, 2013). 

Twitter je sice menší sociální sítí než někteří konkurenti – má 313 milionů aktivních 

uživatelů měsíčně, z nichž přes 80 % přistupuje k službě přes mobilní telefon, nicméně 

na rozdíl od ostatních sociálních sítí má obrovský informační potenciál a přesah a aniž 

by si to někteří uvědomovali vliv na lidskou kulturu – ať už se jedná o zpravodajské 

služby, politiku nebo zábavu (about.twitter.com, 2017). 

3.4 Instagram 

Instagram vznikl původně jako aplikace pro iPhone v roce 2010 a byl vytvořen k účelu, 

aby měli uživatelé možnost sdílet své životní okamžiky s okolím ve chvíli, kdy se 

stanou. Od té doby se služba velmi rozšířila a dnes je již dostupná pro většinu 

operačních systémů a má i desktopovou verzi. Instagram především umožňuje 
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uživatelům smartphonů zachytit fotky a videa skrze digitální kamery svých telefonů. 

Jakmile je fotka nebo video zaznamenáno, uživatelé mohou obraz různými způsoby 

upravovat a používat grafické filtry, předtím než fotku nasdílí s ostatními. K fotce je 

možné zároveň přidat popisek, označit na ní další uživatele a také lze přidat polohu 

místa, kde byla fotka zachycena. Jakmile jsou uživatelé s vzhledem své fotky spokojeni, 

mohou ji přímo odeslat na instagramový news feed. Když je fotka tímto způsobem 

zveřejněna, ostatní uživatelé mají možnost ji lajkovat, respektive označit, že se jim líbí, 

nebo mohou pod fotku připsat svůj komentář. Uživatel, co fotku nahrál, pak vidí, 

kterým dalším uživatelům se fotka líbila nebo kdo ji okomentoval (Ridgway a Clayton, 

2016). 

Původně spíše alternativní aplikace pro několik nadšenců se velmi rychle 

zpopularizovala díky současnému značnému důrazu na vizuální formu komunikace. 

Lidé jednoduše chtějí sdílet fotky a popisovat v nich své životní zkušenosti a to i 

z důvodu, že jim to nynější technologie s příchodem smartphonů velmi zjednodušila. Po 

desetiletí se dbalo na zvyšování technické kvality fotografií, ale Instagram se k velkému 

odporu některých profesionálních fotografů zaměřil zcela opačným směrem. Přidáním 

jednoduchých editačních nástrojů a filtrů nechal běžného uživatele stát se (nebo alespoň 

vytvořit takový dojem) výborným fotografem a manipulovat s fotkami dle svých 

představ a pocitů (Hempel, 2014). 

Instagram na rozdíl od konkurenčních sociálních sítí lépe zasahuje mladší generace 

a dostává se efektivněji k různým kulturám. Od toho se odvíjí fakt, že dnes mladí 

uživatelé tráví více času na Instagramu než na ostatních sítích. Je to způsobeno hlavně 

tím, že se mladým uživatelům smartphonů extrémně líbí pořizování fotografií pomocí 

svého smartphonu a jejich instantní sdílení s ostatními. I přesto, že se jedná o velmi 

jednoduchou funkci, sdílení fotek spíše než slov, učinilo komunikaci a spojování se 

s přáteli a širšími společenskými skupinami mnohem praktičtější, živější a zábavnější 

(Ting et. al., 2016). 

Také z důvodu velkého zájmu mladších generací a kvůli určité konkurenci v rámci 

sdílení audiovizuálních obsahů na poli sociálních sítí koupila službu v roce 2012 

společnost Facebook.  Do dnešního dne má Instagram na 600 milionů uživatelů, které 

sám označuje za instagramery. Zároveň se stále, nyní už pod hlavičkou Facebooku, dále 

rozvíjí a přidává nové funkcionality, jako jsou Stories nebo Direct, což jsou funkce na 

sdílení dočasných fotek a videí (blog.instagram.com, 2017). 
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3.5 Snapchat 

Snapchat je další ryze mobilní aplikací pro smartphony fungující na bázi sdílení fotek a 

videí. Mezi mladšími lidmi do 35 let věku se aktuálně jedná o třetí nejpopulárnější 

aplikaci hned po Facebooku a Instagramu. Fotky a videa neboli takzvané snapy mohou 

být sdíleny jednomu nebo několika dalším uživatelům. Unikátní vlastností služby 

přitom je, že tyto snapy po několika vteřinách zmizí. Tedy v kontrastu k Facebooku a 

dalším sociálním médiím, kde jsou příspěvky nastálo a často viditelné velkému 

množství lidí, Snapchat nabízí příležitost pro více dočasnou a soukromější komunikaci. 

Protože tímto Snapchat redukuje potřebu sebekontroly, byly snapy na něm tvořené často 

více intimní a osobnější formou sdělení, včetně sextingu (Utz et. al., 2015). 

V základním nastavení Snapchat vymaže veškerý sdílený obsah do deseti vteřin od 

zobrazení příjemcem. Nicméně ač právě tato funkcionalita přímo vybízí k intimním 

fotkám, uživatelé více aplikaci používají pro pobavení jako je posílání vtipných fotek a 

selfies, než pro intimní a sexuálně motivované účely. Snapchat podporuje dočasné 

limitované sdílení obsahu tím, že 1) požaduje, aby byl sdílený obsah vytvořen 

v okamžiku (nebo bezprostřední časové blízkosti) jeho sdílení a 2) maže sdílený obsah 

z aplikace u příjemce i odesílatele. Snapchat svou službu sám marketingově popisuje 

jako sdílení momentu. Momentem se v takovém případě rozumí obsah, který je aktuální 

a dočasný (Bayer, et. al., 2016). 

Pro odesílatele musí být obsah pořízený v daném okamžiku, což znamená, že mu 

prostředí Snapchatu nedovolí odeslat archivní fotku uloženou z dřívějška v telefonu. To 

zajišťuje, že se sdílený moment doopravdy odehrává ve chvíli jeho nasdílení. Snapchat 

také zdůrazňuje přímou komunikaci, kdy je příjemce snapu konkrétně vybrán a je tedy 

odesílateli znám. Na rozdíl od mnoha ostatních platforem, kde je příjemce neznámý (ač 

potencionální příjemci mohou být známí), Snapchat dává odesílateli explicitní kontrolu 

nad publikem příjemců tím, že dá odesílateli volbu, komu snap poslat a v případě jeho 

zobrazení odesílateli také zobrazí upozornění o těchto zobrazeních. Příjemce se může 

rozhodnout tyto snapy uložit tím, že si vytvoří screenshot obrazovky svého smartphonu, 

nicméně odesílatel snapu je o takové činnosti okamžitě automaticky vyrozuměn. Další 

odlišností je, že u Snapchatu je sdílení obsahu jednorázovou událostí bez vynucování 

sociální odezvy v podobě lajků, favorizování nebo komentářů, jako je tomu na 

Facebooku nebo Twitteru. Jedinou společenskou odezvou snapchatové interakce je 

záznam o zobrazení zaslaného obsahu (Bayer, et. al., 2016). 
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Snapchat je velmi oblíbený především mezi mladšími uživateli smartphonů a 

globálně má přes 301 milionů uživatelů, kteří denně zašlou na 2,5 miliard snapů. Byť se 

Snapchat již také několikrát pokoušela odkoupit společnost Facebook, která zatím do 

jisté míry okopírovala funkcionalitu Snapchatu v prostředí Instagramu, zatím si nadále 

zachovává svou suverenitu (statista.com, 2017). 

3.6 YouTube 

YouTube je masivně populární online video službou, na které mohou uživatelé sledovat, 

nahrávat a sdílet svá videa. Videa mohou být sdílena kdykoliv a kýmkoliv a jejich 

kvalita se do značné míry liší (DeCesare, 2014).  YouTube kromě sledování videí nabízí 

velké množství funkcí včetně možností videa hodnotit, okomentovat, opatřit 

poznámkami a tagy a přihlásit se k odběru videí jiných uživatelů. Právě tyto interaktivní 

funkce podílení se na tvorbě webu a vylepšování obsahu YouTube odlišují od ostatních 

služeb poskytujících video na vyžádání (Abdolreza, 2010). 

Ač se služba původně vymezovala především vůči technologii televize, nakonec se 

s ní inovativně naučila spíše doplňovat. I přestože YouTube operuje v digitálním 

internetovém prostředí, platforma pro sledování audiovizuálního obsahu vyloženě 

nevyzývala technologické základy televize. Ve skutečnosti s ní mnoho funkcí sdílela, 

například centralizovanou distribuci a možnost, aby byl obsah zpětně na vyžádání 

přehrán. Mezi opravdové novinky na YouTube tak patřila především možnost 

streamovaného obsahu, nahrávání vlastních videí a možnosti funkcionality sociální sítě, 

která především v kontextu audiovizuální produkce měla nejpodstatnější vliv na změnu 

starého vysílacího modelu (Van Dijck, 2013). 

Služba v sobě kombinuje několik klíčových elementů, které ji učinily tak populární 

– je to síť ke sdílení videí, zároveň je i sociální sítí, ale také reklamní či marketingovou 

stránkou. Komplexní definicí zmiňující i několik specifických vlastností tak dle 

Strangelovea (2010, s. 17) je, že: „YouTube je veřejným a zdarma poskytovaným video 

archivem, který v sobě zahrnuje prvky sociálních sítí pomáhajícím ve vytváření nespočtu 

virtuálních komunit, z kterých se velká část zaměřuje na předávání znalostí do 

uživatelské oblasti zájmu a expertízy“. O YouTube je také smýšleno jako o platformě 

knihovny, archívu, laboratoře nebo veřejného média, jakým je televize. Zároveň také 

bývá označován za společenský prostor s emocionálním přesahem. YouTube také 

kombinuje komerční a populární, globální i velmi lokální, amatérskou a profesionální 

tvorbu (Soukup, 2014). 



   

 

31 

  

Samotný pojem sdílení videí vznikl defacto až se založením platformy YouTube 

jako zkratka pro mnohé online sociální aktivity, které YouTube umožnil, jako je 

nahrávání a sledování obsahu, ale také citování, favorizování, komentování, reagování, 

upravování a slučování videí a další. YouTube zformoval síť pro sdílení kreativních 

praktit, estetických hodnot, politických argumentů a kulturních produktů. Sociální prvek 

se na YouTube točí primárně okolo videí jakožto hlavního způsobu komunikace, 

budování vkusu komunit a vyměňování objevů okolo videí. Uživatelské aktivity jsou 

asociovány s kulturní příslušností a participativní kulturou, kdy se amatéři staví do čela 

nového média, které si uzpůsobují dle vlastních potřeb produkce a distribuce. Funkce 

sdílení na YouTube tak může být nazývána malým světovým fenoménem, ve kterém 

jsou silně propojeny skupiny nadšenců (Van Dijck, 2013). 

YouTube byl založen v garáži v Silicon Valley v roce 2005 a hned v roce 2006 

odkoupen společností Google, která ho od té doby rozvíjela v zájmu svých převážně 

marketingových potřeb. YouTube má v současnosti přes miliardu aktivních uživatelů, 

denně jsou na něm zhlédnuty stovky milionů hodin videí a generovány miliardy 

zhlédnutí. Více než polovina těchto zhlédnutí pochází pouze z mobilních zařízení. 

YouTube je zároveň také druhým celosvětově nejnavštěvovanějším webem a druhým 

největším vyhledávačem obsahu na světě, hned po své mateřské společnosti Google 

(youtube.com, 2017). 

 

VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

4. Výzkumný projekt 

V teoretické části práce byla hlouběji popsána a vyložena problematika mobilních 

telefonů, především smartphonů, jakožto technologického, ale i společenského a 

kulturního fenoménu, který je v současnosti již pevně usazen v našem životě, a pomáhá 

s utvářením rostoucí globálně propojené společnosti. Ač se ještě donedávna jednalo o 

relativně přehlíženou součást mediálního systému, ukazuje se, že se smartphone naopak 

stává pro mediální svět velmi důležitou technologií a zároveň defacto médiem 

samotným, jelikož dokáže jakožto bohatá konvergentní platforma skloubit konzumaci 

hned několika mediálních kanálů najednou. V následujícím výzkumu bude poskytnut 
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hlubší vhled do samotné uživatelské zkušenosti s každodenním používáním smartphonů 

a konzumováním mediálních obsahů skrze tato zařízení.  

4.1 Úvod výzkumu 

Jak bylo uvedeno, smartphony dnes globálně využívá již více než třetina celosvětové 

populace. Velmi rozšířeny jsou především na nejrozvinutějších světových trzích a 

patrně nejvyšší penetraci najdeme převážně u mladších lidí takzvané Generace Y, 

Mileniálů či internetové generace. Dle výzkumu společnosti Nielsen (2017) používá 

z této generace ve Spojených státech smartphone 98 % lidí ve věku 18 – 24 let a 97 % 

lidí ve věku 25 – 34 let. 

 Generace Y jsou lidé narození přibližně od poloviny 80. let minulého století až 

do začátku či přelomu (většina pramenů uvádí max. rok 2005) nového milénia. Tito lidé 

jsou zcela oprávněně nazýváni digitálními domorodci, jelikož spolu s digitálními 

technologiemi od svého narození vyrůstali, ty jim pomáhaly utvářet velkou část jejich 

světa a nyní ovlivňují jejich pracovní i osobní životy. Generace Y je zároveň typická 

zaměřením na aktivní přispívání, sdílení, vyměňování, hledání a konzumaci mediálního 

obsahu – jak pracovního, tak osobního a zábavního charakteru, především skrze sociální 

sítě (Bolton, et. al., 2013). 

 Základní charakteristikou Generace Y tak je brzké a frekventované vystavení 

digitálním technologiím, které má výhody i nevýhody z hlediska kognitivních, 

emocionálních a společenských funkcí. Tito lidé kupříkladu hluboce spoléhají na 

technologii, aby se zabavili a dokázali spolu komunikovat, čímž také bezprostředně 

ovlivňují své emoce. Více než polovina těchto teenagerů a mladých dospělých lidí 

například pociťuje zvýšenou úzkost, pokud nemohou po delší dobu zkontrolovat emaily, 

zprávy, hovory, sociální sítě a další události na svých smartphonech. Naopak pokud 

technologie k dispozici mají, mohou neustále kontrolovat svá mobilní zařízení a to 

někdy vede až k nekorigované smyčce opětovného kontrolování všech potřebných 

mediálních kanálů, aby tak mohly být sníženy pocity úzkosti z přesvědčení, že 

v digitálním světě o něco přicházejí (Rosen, 2012). 

 Výzkum byl proveden mezi zástupci Generace Y, jelikož byli jako vzorek 

z pohledu častého využívání smartphonů se svými mnohačetnými dlouholetými 

zkušenostmi s digitálními technologiemi velmi relevantním a vhodným předmětem 

zkoumání. Cílem výzkumu bylo odborně nahlédnout a rozkrýt využívání smartphonů 

v rámci konzumace mediálních obsahů. Byla použita kvalitativní metoda zkoumání za 
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pomoci polostrukturovaných rozhovorů s participanty, což dopomohlo k hlubšímu 

vhledu do dané problematiky a rozkrývání nově vznikajících fenoménů z pohledu 

samotných participantů. 

4.2 Výzkumný problém, výzkumné otázky 

Výzkumným problémem je používání a konzumace mediálních obsahů na 

smartphonech, respektive vlastní zkušenost uživatelů smartphonů s využíváním 

mediálních obsahů a platforem, jako jsou aplikace, hry, web browsing, audiovizuální 

obsahy, sociální sítě a další. Cílem výzkumu je tak nahlédnout běžnou všední zkušenost 

uživatelů smartphonů s těmito přístroji a zjistit, které mediální obsahy na svých 

smartphonech nejčastěji konzumují, jakou si myslí, že k tomu mají motivaci, a co se jim 

z jejich pohledu na těchto obsazích nejvíce líbí. Cílem výzkumu je podat smysluplný a 

celistvý obraz o dnešních uživatelích smartphonů jakožto konzumentech nového 

technologického média. Po dobu trvání výzkumu byla shromažďována hlavně data 

relevantní k následujícím výzkumným otázkám: 

- Jakým způsobem participanti své smartphony nejčastěji využívají? 

- Které mediální obsahy uživatelé na svých smartphonech konzumují a proč si 

vybírají zrovna tyto platformy?  

- Jak participanti užívání smartphonů a svou celkovou uživatelskou zkušenost 

s nimi reflektují? 

- Jak participanti reflektují celkový vliv smartphonů na vývoj soudobé 

společnosti? 

Výzkumné otázky se zaměřovaly na formy a účinnost konzumace mediálních 

obsahů na smartphonech a nejčastější vzorce chování, které s nimi byly spojeny. 

Zástupci generace Y, kteří mají s touto formou užívání smartphonů plnohodnotnou 

zkušenost, pomohli vnést hlubší vhled do problematiky a osvětlili konkrétní způsoby, 

pomocí nichž jsou tyto aspekty interpretovatelné v praxi. 

4.3 Výzkumná strategie a technika sběru dat 

Vybraná kvalitativní výzkumná metoda umožňuje nejlépe objasnit fenomény, které 

vznikají až v průběhu samotného výzkumu, a později umožňuje interpretaci těchto 

fenoménů s obecnější platností. Hlavní myšlenkou výzkumu je získat vhled do dané 

problematiky z pohledu participantů, nikoliv generalizovat výzkumem celou populaci či 
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její širší vzorek (například úplně všechny uživatele smartphonů), což by ani 

v kvalitativním výzkumu nebylo možné realizovat. Z hlediska cílů této práce se však 

jeví kvalitativní výzkumná strategie jako relevantní. 

Za optimální výzkumnou strategii se vzhledem k povaze výzkumu jeví technika 

sběru dat z polostrukturovaných rozhovorů s participanty. V rozhovorech pak byly 

vzhledem k situaci kladeny okruhy následujících otázek: 

- Jaký používáš mobilní telefon a proč sis vybral právě tento? Pokud má chytrý 

operační systém, uvedl bys, prosím, jeho název? 

- Jak dlouho již používáš chytrý mobilní telefon? 

- Jak často přibližně svůj telefon používáš? Kolikrát za den se na něj asi podíváš? 

- Které činnosti na svém smartphonu nejraději vykonáváš a proč? 

- Jaké aplikace nejčastěji používáš? Co tě k jejich užívání vede? 

- Čteš si skrze svůj telefon někdy i vážné či zábavné zpravodajství? Jakým 

způsobem to děláš? Které weby či aplikace za tím účelem nejčastěji 

navštěvuješ? 

- Hraješ na svém telefonu někdy i hry? Které to jsou a proč? 

- Pořizuješ se svým telefonem občas i fotografie nebo videa? Za jakým účelem to 

děláš nejčastěji? 

- Sleduješ skrze svůj telefon i některé sociální sítě? Co tě na jejich užívání baví? 

- Používáš svůj smartphone ke komunikaci s přáteli nebo rodinou? Kterých 

prostředků k tomu nejčastěji užíváš? 

- Jaké funkce na svém smartphonu oceňuješ úplně nejvíce? 

- Napadá tě cokoliv dalšího, co bys mi rád k užívání smartphonů řekl/a? Jak jejich 

užívání ovlivňuje naši společnost, co ti na jejich užívání vadí? Něco dalšího?  

Výzkumník si zanedlouho po ukončení každého jednotlivého nahraného 

rozhovoru vyhodnocoval fakta důležitá vzhledem k výzkumným otázkám. Daná taktika 

neoslabovala spontánní a přirozený chod situace. U polostrukturovaných rozhovorů 

bylo za souhlasu participantů po jejich skončení přikročeno k bezprostřednímu 

písemnému přepisu proběhlých rozhovorů. 
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4.4 Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

Výběr vzorku byl proveden čistě za účelem studie. Bylo tedy přistoupeno k použití 

účelového vzorkování, protože bylo nezbytné vybrat subjekty, u kterých se zkoumaný 

jev vyskytoval (Hendl, 2016). V tomto případě byli za participanty vybráni zástupci 

generace Y, kteří byli převážně zároveň i vysokoškolskými studenty nebo čerstvými 

absolventy, a samotné polostrukturované rozhovory s nimi probíhaly v oblasti centra 

Prahy. Výběr vzorku i místo konání je tedy pro výzkum rozhodující, jelikož „Právě 

v možnosti šít konkrétní způsob interakce na míru prostředí a lidem spočívá síla 

kvalitativního výzkumu. Máme možnost neustále ověřovat vzájemné porozumění či 

neporozumění a dobírat se tak informací, které mají reálný podklad“ (Švaříček a 

Šeďová, 2014, s. 121). 

Vzorek je také nezbytné co nejvíce zúžit, jelikož podstatnou zásadou pro výběr 

participantů zůstává homogenita vzorku a klíčovým požadavkem je, aby participanti 

dobře reprezentovali vybrané téma (fenomén), které nás zajímá (Řiháček et. al., 2013). 

Proto byli za účelem zúžení vybráni pouze studenti i absolventi z generace Y, kteří 

vhodně splňovali výběr z pohledu zodpovězení cílů výzkumného problému a 

výzkumných otázek. Jednalo se vždy o zkušenější uživatele smartphonů, kteří vhodně 

zapadali do cílové věkové skupiny 20 – 29 let, smartphone vlastnili již několik let a měli 

s jeho užíváním bohaté zkušenosti. Zároveň také ve velké míře skrze smartphony 

konzumovali mediální obsahy a byli tak vysoce relevantním vzorkem pro uvedený 

výzkum. Vzorek se skládá konkrétně ze čtrnácti participantů, kteří souhlasili se svou 

účastí na výzkumu: 

Participant Jméno Věk Status Participant Jméno Věk Status 

Participant č. 1 Tomáš 26 absolvent VŠ Participant č. 8 Kristýna 27 absolventka VŠ 

Participant č. 2 Matyáš 20 student VŠ Participant č. 9 Michaela 24 student VŠ 

Participant č. 3 Adéla 29 absolventka VŠ 

Participant č. 

10 Martina 22 studentka VŠ 

Participant č. 4 Nikol 28 absolventka VŠ 

Participant č. 

11 Lenka 27 absolventka VŠ 

Participant č. 5 Marek 22 student VŠ 

Participant č. 

12 Tomáš 29 absolvent VŠ 

Participant č. 6 Robin 25 absolvent VŠ 

Participant č. 

13 Jitka 26 studentka VŠ 

Participant č. 7 Lukáš 26 student VŠ 

Participant č. 

14 Jakub 29 absolvent VŠ 

Tabulka č. 1: složení participantů 
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Všechna jména participantů byla za účelem anonymizace zpětně změněna, aby 

byly splněny požadavky etické způsobilosti výzkumu a nedošlo tak k možné identifikaci 

účastníků. Záměrně nebyly uvedeny ani údaje o regionu, či případné profesi 

participantů. 

4.5 Vyhodnocování a interpretace dat 

Ve výzkumu byla sbírána a analyzována primární data, což jsou data shromážděná 

účelově pro vyjasnění stanoveného výzkumného problému. V této situaci to byla data 

pouze z polostrukturovaných rozhovorů. Aby data skutečně odpovídala výzkumným 

otázkám, byla po dobu trvání celého výzkumu kontrolována a korigována. 

 Provedené polostrukturované rozhovory byly podpořeny daty z terénních 

poznámek, které byly v průběhu získávání rozhovorů pořizovány a samotné rozhovory 

byly krátce po jejich uskutečnění převedeny do písemně zpracovatelné podoby. 

Všechna sesbíraná data byla po jejich přepsání nejprve rozdělena na jednotky analýzy, 

tedy tematizované segmenty veškerého textu. Další datovou orientaci a účelovou 

redukci umožnilo kódování, které pomohlo systematickému prohledávání dat s cílem 

klasifikace jednotlivých částí a nalézání pravidelností. Hlavní použitou technikou byla 

technika otevřeného kódování, které má za cíl konceptualizovat data a postupně vytvořit 

pojmy zachycující esenci analyzovaných událostí či jevů. Následně bylo přistoupeno 

k technice strukturovanějšího selektivního kódování, která konečně vyústila ve 

vytvoření finálních kategorií pro prezentaci výsledných výzkumných dat. Vytvořily se 

tak relevantní pojmy, jež jsou induktivně zakotveny v datech. Tyto pojmy ale mají samy 

o sobě abstraktní povahu, jelikož vyjadřují myšlenku, princip či zkušenost platnou 

napříč mnoha různými událostmi či situacemi (Řiháček et. al., 2013). Finální datová 

interpretace je prezentována popisnou formou a skládá se hlavně z citací úryvků 

rozhovorů a jejich výkladu. 

4.6 Zajištění kvality a etické způsobilosti 

Zajistit validitu u kvalitativního výzkumu je vzhledem k povaze dat a způsobu práce 

s nimi vždy složitější než u výzkumu kvantitativního. Mohou nastat tři typy nebezpečí, 

na něž si výzkumník musí v průběhu výzkumu dávat pozor. Tato rizika přímo ovlivňují 

validitu kvalitativního výzkumu a hovoří o nich Lincolnová a Guba (1985, In Hendl, 

2016). 
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Prvním z nich je tzv. reaktivita, tedy skutečnost, že přítomnost badatele je do 

velké míry schopna ovlivnit chování subjektů zkoumání, a tak lehce zkreslit zkoumaný 

fenomén. K minimalizování daného rizika v tomto výzkumu dopomohl účelový způsob 

výběru participantů, v kterém všichni participanti výzkumníka již z dřívějška znali a 

měli možnost chovat se před ním uvolněněji a přirozeněji. Avšak i přesto je nebezpečí 

reaktivity významné a dalo by se do jisté míry omezit jenom prodlouženým pobytem 

v místě zkoumání, kdy by si participanti na přítomnost výzkumníka zcela zvykli a 

chovali se naprosto přirozeně. To ale z podstaty provedeného výzkumu nebylo 

realizovatelné. 

Druhým a patrně relativně nevyhnutelným rizikem bylo zkreslení ze strany 

badatele, kdy si každý výzkumník, ač se snaží takovému přístupu vyvarovat, do terénu s 

sebou přináší soubor svých konstrukcí, pocitů a předsudků. Ač jejich eliminace není 

úplně možná, bylo jejich vytváření a užívání možné omezit neustálou reflexí vlastního 

chování a uvědomováním si, že badatel nahlížel pozorované jevy výhradně skrze prisma 

své osoby. 

Třetím a posledním hlavním nebezpečím je zkreslení ze strany zkoumané osoby, 

nabývající rozmanitých forem od zatajování některých detailů až po uvádění ryze 

lživých informací. Navíc může být takové chování vědomého i nevědomého rázu. 

V daném výzkumu bylo nebezpečí také přítomné, jelikož bylo s participanty nutné 

uskutečnit osobní polostrukturovaný rozhovor. Vyhnout by se mu nejspíše dalo pouze 

dlouhodobějším pozorováním participantů a sledováním korelací a rozporů mezi 

odpověďmi a jejich skutečným chováním, což z podstaty a délky výzkumu nebylo 

proveditelné. 

Výzkum ctil čtyři primární zásady procedurální etiky, tedy princip 

důvěryhodnosti, princip dobrovolné participace, princip správnosti a integrity a princip 

neubližování a splňoval tak výzkumný etický kodex. (Novotná, 2012/2013). Všichni 

participanti, kteří se výzkumu zúčastnili, byli po dobu trvání výzkumu informováni o 

jeho konání a výzkumných cílech. V případě odmítnutí oslovených osob participovat na 

výzkumu nebyla žádná data použita. Jelikož ve výzkumu nebyl předpoklad přístupu 

k citlivým osobním údajům, byli participanti konfrontováni primárně s ústním 

informovaným souhlasem. Pro případ vyvrácení jakýchkoliv případných pochybností ze 

strany participantů byl však informovaný souhlas v písemné podobě také připraven. 

Všem zúčastněným byl rovněž poskytnut kontakt na badatele, aby měli kdykoliv 

v průběhu výzkumu možnost informovat se o jeho průběhu, případně svou účast zrušit a 
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po skončení výzkumu se mohli seznámit s jeho výsledky. Všechna obdržená osobní data 

byla anonymizována, nebyla uvedena pravá jména ani lokalita či přesný název místa, 

kde byl který rozhovor proveden. Veškerá data byla pečlivě uchovávána na soukromém 

badatelově místě. Elektronická data byla pro zvýšení bezpečnosti znepřístupněna 

heslem. S veškerými daty bylo zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. 

 

5. Výsledky výzkumu 

5.1 Míra uživatelské zkušenosti 

Většina participantů uvedla, že smartphone používají již šest až osm let, jednalo se tedy 

zpravidla o velmi zkušené uživatele smartphonů. Výjimku na dolní hranici tvořili 

participanti č. 2 a 8, kteří uvedli, že smarpthone používají pouze pět let. Opačným 

extrémem byl naopak participant č. 12, který prohlásil, že smartphone kontinuálně 

vlastní již šestnáct let. Později bylo zjištěno, že prvním smartphonem participanta č. 12 

bylo PDA zařízení, které do jisté míry pro své chytré funkce, jakými jsou pořizování 

poznámek, ukládání událostí do kalendáře, vytváření seznamů kontaktů atd., je možné 

zařadit mezi smart zařízení, nicméně neobsahovalo funkčnost volání, posílání SMS 

zpráv a dalších esenciálních rysů mobilních telefonů. 

 Participanti využívali zpravidla smartphony s operačním systémem Android, 

k čemuž měli rozličné důvody od samotné funkčností smartphonů „Mám Samsung 

Galaxy S7 Edge s Androidem, hlavně proto, protože má top foťák“ (Participant č. 12), 

přes uvádění motivů líbivého designu „ Používám Samsung Galaxy S4 Black Edition. 

Operační systém Android. Vybral jsem si ho, protože jsem chtěl kvalitní model s 

Androidem. V tu dobu taky právě vyšla nová S5, tak ceny téměř stejně kvalitní S4 klesly. 

Plus Black Edition má skvěle vypadající kryt v imitaci kůže“ (Participant č. 1), až po 

kombinaci obojího „Teď mám Lenovo S1 lite, protože potřebuju duál sim a tento 

vycházel dobře cenově, byl dobře hodnocenej a líbil se mi“ . (Participant č. 3). Dalším 

hlavním motivem byla výhodná koupě telefonu ve spojitosti s jeho kvalitními funkcemi: 

„Vlastním Honor 7. Vybral jsem si ho z důvodu nejlepšího poměru ceny a výkonu a má 

operační systém Android. (Participant č. 5). „Používám Google Nexus 5X s Androidem. 

Vybral jsem si ho kvůli poměru ceny a výkonu a kvůli tomu, že běží na čistym Androidu 

bez nadstavby. (Participant č. 6). 
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Někteří pak uvedli čistě pragmatické důvody užívání konkrétního smartphonu: 

„Používám Samsung J5 z modelový řady 2016. Na Android jsem zvyklej, iPhone je 

mimo můj rozpočet a minimálně každej půl rok svůj telefon rozbiju, takže by se mi 

nevyplatilo mít dražší model. Windows Phone bych si v životě nepořídil, nejsou na něj 

aplikace a jeho interface se mi nelíbí“ (Participant č. 2). „Aktuálně jedu na LG G4c s 

Androidem Marshmallow. Byl to rychlej kup během hodiny, žádný velký zkoumání, co 

má za funkce. Přestal mi fungovat starej telefon a potřebovala jsem ho co nejrychleji 

nahradit novým“ (Participantka č. 4). 

 Výzkumu se zúčastnili i tři participanti vlastnící smartphone iPhone s operačním 

systémem iOS od společnosti Apple, u kterých bylo znatelné opravdové nadšení 

z uvedeného produktu. „Používám iPhone 7 s operačním systémem iOS. Pro iPhone 

jsem se rozhodnul již před sedmi lety, kdy jsem si zakoupil tehdejší novinku iPhone 3GS, 

který po několika letech nahradil iPhone 5, až jsem se dostal k současnýmu modelu. Líbí 

se mi intuitivní ovládání, funkční systém, kterej prošel značnym vývojem od dob, kdy 

jsem se s ním setkal v roce 2009 poprvé. Navíc je dostatečně rychlej a jeho technický 

parametry mě ke koupi přesvědčily. Mluvim především o foťáku, displeji s technologií 

3D Touch a modernímu designu“ (Participant č. 7). „Momentálně mám iPhone, teď si 

nemůžu vzpomenout na označení, je to takovej ten, co vypadá jako 5, ale má v sobě iOS 

6. Možná iPhone 6i? Vybrala jsem si ho proto, že jsem předtím měla Samsung s 

Androidem a přišel mi moc pomalej a uživatelsky ne tak přátelskej. Takže když se na 

trhu objevila tahle vcelku dostupná verze novýho iPhonu, tak jsem to zkusila, a nic 

jinýho než iPhone už bych nechtěla“ (Participantka č. 11). 

 V této výzkumné kategorii bylo prokázáno, že zkoumaní zástupci generace Y 

mají dlouholeté zkušenosti se smartphony, zpravidla okolo osmi let, což v poměru 

k jejich  mladému věku tvořilo často značnou část jejich dosavadního života. Je tak 

možné potvrdit, že jsou zástupci generace Y digitálními domorodci a významnou část 

svého života s touto technologií vyrůstali. Dále bylo prokázáno, že si participanti své 

smartphony vybírali na základě svých osobních preferencí, které byly rozličné od 

vzhledu, přes funkčnost až po cenu zařízení. Většina participantů využívala smartphony 

s operačním systémem Android, což odpovídá jejich obecně největšímu zastoupení na 

trhu. Bylo zřetelné, že uživatelé smartphonů s Androidem vybírali svá zařízení více 

pragmatickým způsobem, přičemž uživatelé iOS se jevili spíše jako ryzí fanoušci firmy 

Apple a dávali při výběru těchto telefonů více najevo své emoce. To lze dát do 

souvislosti s marketingem dané společnosti, která se stala do značné míry love brandem, 
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pro některé jedince až jakýmsi polonáboženským kultem. Naopak smartphony se 

systémem Windows Phone už nevyužíval žádný participant a historické zkušenosti se 

systémem byly zmiňovány pouze v negativních konotacích, což patrně odpovídá 

značnému úpadku systému v podílu na trhu a klesající podpoře ze strany vývojářů 

v posledních letech. 

5.2 Četnost a obliba užívání 

Participanti se víceméně shodovali v názoru, že ze svého pohledu smarphone používají 

téměř neustále, ač už se jednalo o desítky „Používám ho pořád, desítky odemčení za 

den“ (Participant č. 1), „Když jsem si to trackoval tak se pohybuju okolo 50 unlocků a 

40-120 minut denně“ (Participant č. 12) či stovky použití za den „Telefon používám v 

průběhu celýho dne, takže je velmi těžký říct kolikrát se na něj podívám. Ale jistě to 

půjde do stovky podívání možná i více“ (Participant č. 14) „Na tuhle otázku je složitý 

odpovědět. Může to být až desetkrát za hodinu, to znamená při úvaze 16 hodin, kdy jsem 

vzhůru, to vychází 160krát za den“ (Participant č. 7). 

 Někteří participanti ani nebyli schopni spočítat, kolikrát za den telefon mohou 

vzít do ruky, nicméně i tak se shodovali na tom, že to je patrně opravdu až nezdravě 

mockrát. „Poměrně často, přestože se snažím ho zbytečně nepoužívat. Pravidelně se 

přistihnu, že se bezdůvodně a automaticky dívám na něco, co ani nechci vědět“ 

(Participant č. 6). „Mám ho pořád u sebe. Přijde mi, že telefon je jako moje třetí ruka. 

Rozhodně se to zhoršilo s užíváním iPhonu, natož se 7plus, kterej je tak velkej, že na 

něm pohodlně sleduju i videa a čtu“ (Participant č. 9). 

 Zajímavá podstata sociálního vynucení a kulturní dominance smartphonů byla 

zaznamenána v jedné odpovědi, kdy si byl participant vědom nepříjemných důsledků, 

které by nedostupnost jeho smartphonu přinášely. „Na telefon koukám v průběhu celýho 

dne, nedá se to spočítat. Bez mobilu vlastně ani nevyjdu ven, necítil bych se komfortně. 

Dneska už je často samozřejmostí, že jsme vždy k dispozici a já nemám rád pocit toho, 

že mě někdo zrovna potřebuje sehnat a já kvůli technickýmu problému, absenci telefonu 

u sebe, nemůžu odpovědět“ (Participant č. 2). 

 Většina participantů nejraději své smartphony používá ke kontaktu s přáteli a 

rodinou, přičemž se shodovali, že nejvíce k tomu využívají různých komunikátorů či 

sociálních sítí „Nejradši jsem ve spojení s kámošema s kterejma zrovna nemůžu být. Ať 

už telefonicky, nebo po zprávách na různejch sociálních sítích“ (Participant č. 14) 

„Komunikuju přes sociální média, z důvodu urychlení časový náročnosti z pohledu na 
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běžnou komunikaci jako je email“ (Participant č. 5) nebo na telefonu rádi vyhledávají 

podstatné informace „Hlavně si vyhledávám informace a čtu si“ (Participant č. 6), 

případně se jedná o kombinaci obojího: „Nejvíce používám aplikace jako messenger, 

whatsapp, prostě obecně aplikace pro komunikaci s kamarádama. Dále taky google pro 

vyhledávání informací, gmail hlavně kvůli práci a škole a občas i youtube, snapchat pro 

zábavu, či kalkulačku nebo notes“ (Participant č. 13) „Záleží na situaci. Mimo domov 

mi slouží převážně k vyhledávání informací, dopravních spojení a ke komunikaci s 

přáteli. V domácím prostředí sleduju sociální sítě jako Facebook a Instagram, videa na 

Youtube, pročítám si zprávy, třeba Novinky.cz, Dvtv.cz a poslouchám hudbu nebo čtu 

elektronický verze knih“ (Participant č. 10). 

 Ve dvou případech se také objevil aspekt vnímání smartphonu jako vhodnějšího 

nástroje ke konzumaci určitých obsahů, než je desktopový počítač. „Browsuju 

reddit.com. Je to pohodlnější než na PC a snadno dostanu všechny potřebný aktuální 

informace“ (Participant č. 2). „Nejvíc hraju hry, procházim sociální sítě, vyhledávám 

informace. Pokud jsem na cestách, je to vhodná náhrada notebooku“ (Participant č. 4). 

 Tato kapitola vykresluje, že participanti reflektovali své užívání smartphonů jako 

velmi časté, když spočítali, že vezmou své smartphony až několiksetkrát denně do ruky. 

To samo o sobě svědčí o jisté míře závislosti, kterou generace Y na smartphonech má. 

Ať už si to uvědomují či nikoliv, smartphony se staly jejich intenzivními společníky, 

s kterými tráví celé dny a noci, a pokud je nemají chvilku po ruce a nejsou tak pro své 

digitálně-sociální okolí dostupní, zažívají nepříjemné chvíle a necítí se v takové situaci 

komfortně. Své smartphony participanti dle vlastních odpovědí nejčastěji využívají ke 

komunikaci s rodinou a přáteli – ať už skrze mnohé sociální sítě či instantní 

komunikátory. Tím lze vypozorovat tendenci, že participanti z generace Y velmi rádi 

využívají chytré digitální funkce na svých smartphonech, především ty, které jim 

umožňují interaktivně a zábavně komunikovat s dalšími uživateli těchto služeb a dané 

chytré funkce také rychle adoptovali, jelikož je využívá většina jejich vrstevníků, a 

patrně tak dochází v daném případě ke společenské konformitě. 

5.3 Aplikace a hry 

Mezi nejčastěji používanými aplikacemi se u participantů objevovaly aplikace 

sociálních sítí, následované různými komunikátory a v některých případech i aplikacemi 

pro správu emailového účtu, pracovní komunikaci, vyhledávání spojení či sport. Jako 

vůbec nejpoužívanější ale většina respondentů zmiňovala aplikace Messenger a 
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Facebook, což jsou aplikace sociálních sítí. „Nejvíc používám Facebook a Messenger ke 

komunikace s přáteli. Díky poměrně velkýmu počtu přátel se už minimálně koukám na 

to, co sdílejí. Proto spíš sleduju jen vybraný přátele a jejich fotky, popřípadě 

Instastories na Instagramu. S úplně nejbližšími kamarády a s těmi, co jsou v zahraničí si 

píšu a volám přes WhatsApp. Díky pronajímání nemovitostí musím být přes celý den 

aktivní na Airbnb, kde ihned odpovídám zájemcům. Ke sledování videí a hudby 

používám Youtube“ (Participant č. 9) „Hodně pracuju s Messengerem, Facebookem, 

Slackem, MHDapp, Google maps. Vede mě k tomu dnešní doba, kdy pořád musím být 

online. Messenger a Facebook, protože je to můj hlavní komunikační prostředek s 

okolím a s kamarády plus jsem správcem tří facebook stránek, tudíž mi furt chodí 

notifikace. Slack protože je to náš hlavní komunikační prostředek v práci, řešíme tam 

všechny pracovní věci, MHDapp protože věčně chodím pozdě a hledám nejrychlejší 

cestu jak se někam dostat, Google maps ze stejnýho důvodu. Ještě hodně používám 

WhatsApp a Gmail“ (Participant č. 10). „Nejčastějc používám asi Facebook, 

Messenger, Smart Banking, Gmail, Hudbu. Používám je, protože jsem díky nim ve 

spojení s okolním světem, rodinou a přáteli. Dále můžu řídit svůj bankovní účet, 

vyřizovat e-maily a poslouchat oblíbenou hudbu“ (Participant č. 14). 

 Co se hraní her týče, dělili se participanti na dva ne zcela nesmiřitelné tábory. 

Téměř polovina hry nehraje vůbec „Hry na telefonu nehraju žádný, protože na to 

nemám čas“ (Participant č. 14), nebo opravdu výjimečně, jelikož už je hraní her 

většinou nebaví. „Hry na telefonu nehraju. Hraní mě už omrzelo. Dřív jsem si stáhnul 

na vyzkoušení některou z her v žebříčku TOP 10, ale po čase jsem ji smazal“ 

(Participant č. 7) „Moc nehraju, mám staženej Mario Run, ale hrála jsem to dohromady 

tak asi jednou“ (Participant č. 10). 

 Druhá polovina participantů hry sice hraje, ale dle svých slov spíše minimálně a 

řadí se do kategorie příležitostných hráčů her vytvořených spíše na zkrácení dlouhé 

chvíle. „Hraju minimálně, vlastně pouze na záchodě. Candy crush saga hraju jen 

protože je to zábavný tak maximálně 10 minut a lepší než koukat na záchodě do zdi“ 

(Participant č. 1)  „Hraju příležitostně. Hrál jsem celej život, takže v současný době spíš 

ze zvyku. Upřímně mě to ani nebaví, nehraju každej den, ale když hraju, tak z nudy. V 

tuhle chvíli mám na mobilu nainstalovanou jednu hru - Gumballs & Dungeons“ 

(Participant č. 6) „Hraju málo, chvíli jsem hrála Pokémon Go, rychle mě to omrzelo. 

Poslední dobou mě ale baví hra přes imessages Word Hunt, což je hledání anglickejch 



   

 

43 

  

slov“ (Participant č. 9). „Hraju v případech ukrácení času při cestování a nemám žádný 

preferovaný tituly“ (Participant č. 5). 

 Participanti na svých smartphonech dle předpokladu nejvíce používali aplikace 

sociálních sítí, zajímavým zjištěním ale bylo, že někteří už na sociálních sítích kvůli 

nadměrnému objemu obsahu, který si do nich patrně sami přidali, selektovali 

komunikaci a sledování v těchto sítích pouze na několik málo přátel, osobností či 

stránek. Dále participanti využívali další aplikace, které jim nejvíce pomáhaly být ve 

spojení a interagovat s okolním světem, jako byl např. email a další aplikace pro 

vyřizování práce a financí, či je různými způsoby bavily, například skrze ně mohli 

poslouchat hudbu. Bylo zjištěno, že hraní her je pro participanty spíše okrajovou 

záležitostí pro ukrácení dlouhé chvíle. Nikdo z nich nebyl pravidelnějším hráčem či se 

jinak nereflektoval jako skalní fanoušek her. To lze připisovat faktu, že všichni 

participanti byli buď pracovně nebo studijně relativně dost vytížení a neměli volný čas 

pro soustavnější hraní her, jak tomu je pravděpodobně spíše u zástupců mladší generace 

Z. 

5.4 Zpravodajství a audiovizualita 

Všichni respondenti sledovali skrze své smartphony pravidelně zpravodajství, přičemž 

ve většině případů se jednalo jak o seriózně, tak i zábavně orientované zprávy. 

Zajímavým fenoménem bylo, že někteří tak činili pouze skrze sociální sítě 

„Zpravodajství sleduju často, většinou skrz Facebook, kde mám pečlivě vyselektovaný 

zdroje a lidi, jejichž informace považuju za relevantní a pro mě zajímavý a ještě sleduju 

reddit“ (Participant č. 2) „Převážně mě na články upozorní jiná aplikace jako třeba 

facebook a až potom se rozhodnu zdali si to přečtu nebo ne. Články jsou převážně 

umístěný na webech. Aktivně čtu pouze herní portál Zing.cz“ (Participant č. 5) „Jo, 

sleduju zprávy, většinou se ale na ně dostanu přes Facebook, kde je sleduju. Sleduju 

třeba idnes, ihned, respekt, rozhlas, bbc, AJ+, čt24, vyloženě aplikace stažený nemám, 

ale chci si stáhnout a začít používat feedly (Participant č. 10) a někteří přitom přiznávali 

spíše nahodilé sledování zpravodajství skrze sociální sítě „Moc nie. Iba ked idem 

povedzme v tramvaji a zaujme ma clanok na facebooku, tak ho rozkliknem“ (Participant 

č. 9). 

 Druhá skupina sledovala zpravodajství patrně ještě aktivněji a měla k tomu 

různé relativně specifické způsoby a zdroje a sami zprávy aktivně vyhledávali. „Čtu si 

zprávy zejména s využitím mobilního webovýho prohlížeče Safari. Aplikace 
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jednotlivejch vydavatelství stažený ve svym telefonu ale nemám“ (Participant č 7) 

„Používám sofistikovanou RSS čtečku Feedly na sledování webů co mě baví. Pak 

sleduju Reddit jejich nativní apkou“ (Participant č. 12) „Nejčastěji to dělám tak, že 

vyhledávám informace, jejichž problematika mě zajmá. Snažím se vyhledávat zdroje, 

ověřovat si fakta a porovnávat zpravodajství různejch subjektů. Nejčastějc to dělám 

skrze Google Chrome a Reddit. Příležitostně taky skrze názory lidí na sociálních sítích, 

kteří se v daný problematice pohybujou (Participant č. 6). 

 Participanti také rádi se svým telefonem pořizovali fotografie, které si 

uchovávali jako vzpomínku na později, aby se k ní poté mohli vracet. Fotky pořizovali 

nejčastěji ze zajímavých míst a nebo fotky pro ně důležitých objektů k zapamatování. 

„Hlavně s telefonem fotím, protože si chci uchovat různý vzpomínky, momenty, který se 

už nemusí opakovat, nebo místa na který se hned tak nevrátím. Také si pořizuju fotky 

jídel, abych měl pozdějc inspiraci při vaření“ (Participant č. 14) „Fotím v případě, že 

narazím na něco neobvyklýho nebo na něco na co bych si rád uchoval vzpomínku“ 

(Participant č. 5). „Fotím převážně informace, abych je nemusela zapisovat jako je 

otevírací doba, ověřovací kódy, a tak podobně“ (Participant č. 4). „Fotím hodně. 

Nejčastějc je to focení běžnejch denních situací jako jsou fotky z akcí, výletů, 

dovolenejch. Koukám teď na svý fotky a nejčastějc se tam v poslední době objevuje moje 

kočka, potenciální svatební šaty mý ségry, kytky, oblečení, jídlo a pak spousta 

screenshotů, to dělám dost často, že si vyfotím obrazovku, když je na ní něco co si chci 

zapamatovat nebo někomu ukázat. Videa nahrávám především z party nebo bohužel 

často i tu kočku“ (Participant č. 10). 

Zajímavým zjištěním bylo, že někteří participanti už při pořizování fotek a videí 

přemýšleli o jejich vhodnosti pro druhé lidi, respektive vytvářeli je tak, aby je mohli 

dříve či poději někomu zaslat nebo je nasdílet na sociální sítě. „Fotím za účelem 

uchování vzpomínek a za účelem sdílení zážitku nebo čehokoli co vidím s někým jiným, 

koho by to mohlo v tu chvíli zajímat“ (Participant č. 1) „Fotím za účelem uchování 

vzpomínky nebo chlubením se s mým cool životem na Instagramu. Cos likes“ 

(Participant č. 2). „Fotografie pořizuju zejména k zachycení momentů s přáteli a 

případně z důvodu jejich sdílení na sociální sítě jako Facebook, Instagram. Ale to spíš 

výjmečně. Dál foťák používám i místo skeneru, když potřebuju odeslat vytištěnej 

dokument elektronicky. Videa nahrávám hlavně na hudebních koncertech, ale vždycky 

jen krátkou část, zbytek se snažím vychutnat naživo a ne přes displej mobilního 

telefonu“ (Participant č. 7) „Fotim téměř neustále. Ráda si procházím fotografie a 
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vzpomínám, sdílím jen minimum z pořízených fotek na sociální sítě. Velká paměť 

telefonu je pro mě díky této zálibě ve focení opravdu podstatná“ (Participant č. 10) 

„Hodně často fotim, hlavně za účelem vytváření památek z cestování, ale taky když je 

potřeba někomu poslat něco, co se slovy těžko vyjadřuje“ (Participant č. 13). 

Z odpovědí vyplývá, že participanty lze co do konzumace zpravodajství na 

smartphonech rozdělit na dvě relativně protichůdné skupiny. Jedni konzumují 

zpravodajské obsahy víceméně mimoděk, především skrze sociální sítě, kde je na ně 

upozorní buď aktivita přátel nebo přímo kanály, které sami sledují, a nebo se jedná o 

více hard-core uživatele, kteří si naopak sledované zpravodajství velmi bedlivě vybírají 

a pečlivě si ho agregují, ať už skrze RSS čtečky, Reddit nebo další obdobné aplikace. 

První skupina se tak vystavuje vlivu sociálních sítí a předpřipraveným obsahům, které 

jim tyto služby dle svých interních algoritmů doručují, aniž by patrně více kriticky 

přemýšleli o jejich původu, a druhá skupina se naopak úzce vyselektovanými zprávami 

dobrovolně uzavírá do vlastní bubliny obsahů a nemá přesah mezi jiná témata a zdroje. 

Audiovizuální obsahy participanti pořizovali zejména na popud nějaké neobvyklé či 

důležité emotivní situace, na kterou si chtěli uchovat vzpomínku, přičemž jim 

smartphone sloužil jako pomocník k rychlému převedení daného momentu na fotografii 

či video. Zážitky, které byly pro participanty z určitého důvodu významné, pak byly 

pomocí fotografií či videí dále sdíleny s dalšími uživateli, aby je i oni mohli do jisté 

míry prožít a přiblížit se určitému momentu. Tento fenomén svědčí o schopnosti 

smartphonu sbližovat své uživatele a umožňovat jim rychlé předání těch 

nepodstatnějších, ale i běžných denních prožitků. 

5.5 Sociální sítě a komunikace 

Participanti přistupovali na sociální sítě skrze své smartphony takřka bezvýhradně, 

nicméně značné rozdíly byly v tom, proč to dělali. Někteří tak činili kvůli propojenosti 

s kamarády a rodinou „Sociální sítě sleduji zejména na telefonu. Baví mě být ve spojení 

se svými přáteli“ (Participant č. 7) „Sleduji je často. Baví mě na nich propojenost s 

ostatními kamarády, zábava a hudba, podle toho o jakou aplikaci sociálních sítí se 

jedná“ (Participant č. 13) „Sociálních sítí používám několik. Baví mě protože na nich 

můžu sledovat skoro všechno. Od videií, poslechu hudby až po spojení se všema mejma 

kamarádama a rodinou. Taky mám přehled o různejch akcích a jsou i jistym druhem 

zpravodajství, byť mnohdy značně pokroucenym“. 
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 Někteří participanti pak skrze sociální sítě sledovali nejen své přátele a 

kamarády, ale i další inspirativní lidi a témata. „Sleduju Instagram, Facebook a 

Snapchat. Sleduju informace o svejch známejch a inspirativních lidech. Případně 

inspirativní stránky, třeba z oblasti cestování“ (Participant č. 1) „Zajímá mě Facebook, 

Instagram, Snapchat a YouTube. Dostanu za pár minut většinu aktuálních informací, 

které mě zajímaj nebo je potřebuju vědět. Předchází tomu samozřejmě pár let precizně 

cizelovanýho feedu sledujících a zdrojů. Příspěvky přátel o tom co dělají nebo co se jim 

líbí mě z 95 % nezajímaj.“ (Participant č. 2) „Těžko říct co mě baví na sledování 

sociálních sítí. Asi jako všechny, tak trochu stalkování jinejch lidí, inspirace, dozvídání 

se novejch informací a tak“ (Participant č. 4). 

 Jiní participanti, byť sociální sítě sledovali, k nim měli zároveň určité výhrady. 

„Sleduju Facebook a Instagram. Jak jsem již zmínila, Facebook procházím minimálně, 

na Instagramu vyloženě sleduju lidi, který jsou pro mě inspirativní a zajímavý. Obě tyto 

sociální sítě mi umožňujou neustálej kontakt s přáteli. Snapchat ani Twitter nemám. Je 

to převážně z důvodu, že mi opravdu určitá míra participace na sociálních sítích stačí. 

Na youtube sleduju především hudební klipy, zahraniční talk shows nebo jiný 

rozhovory, videa s recepty nebo některé foodblogery. Éře youtuberů jsem příliš 

nepropadla, kdybych byla mladší, tak bych jejich tvorbu sledovala určitě s větším 

pochopením a nadšením“ (Participant č. 9) „Koukám na všechno kromě Snapchatu a 

Twitteru. Na YouTube poslouchám písničky, protože mi nejde zprovoznit iTunes. 

Facebook a Instagram klasika koukám na fotky, akce, zprávy. Ale že by mě na nich něco 

vyloženě bavilo, to asi ne. Je dobrý, že je člověk pořád udržovanej v aktuálním dění, na 

druhou stranu, kdyby se najednou všechny sociální sítě zrušily a nepoužívala bych 

žádnou, rozhodně by mi to nevadilo. Naopak mám pocit, že bych měla čistší hlavu. 

Vlastně ty sociální sítě používám především kvůli tlaku dnešní doby, bez nich by člověk 

prostě vůbec nevěděl co se děje“ (Participant č. 11). 

 Participant č. 6 se pak přiznal k tomu, že ho na sociálních sítích nic nebaví a 

sleduje je defacto z donucení, což bylo také zajímavou a nečekanou odpovědí. „Sociální 

sítě prakticky nesleduju, vyjma YouTube kvůli práci a Facebooku kvůli komunikaci. 

Užívání mě nebaví, beru to jako nutnost“. 

Pro komunikaci s rodinou a přáteli na delší vzdálenosti používali participanti 

primárně právě svůj smartphone. Využívali k tomu jak základních funkcí mobilních 

telefonů, tedy volání a posílání SMS zpráv, ale i pokročilejších chytrých funkcí a 

aplikací. „S rodinou je to asi nejčastějc klasický volání, SMS nebo mail. S přáteli potom 
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Messenger, SMS nebo volání“ (Participant č. 4) „Samozřejmě se svejma kámošema a 

rodinou komunikuju i za využití mobilního telefonu. S kamarády se jedná převážně o 

aplikace Messenger a Whatsapp. S rodinou si více telefonujem nebo píšem SMS či 

zprávy na Whatsappu (Participant č. 7) „Používám ke komunikaci téměř se všema. Často 

si taky volám s kamarády ze zahraničí, a to přes WhatsApp, FaceTime nebo přes Skype“ 

(Partcicipant č. 9) „Jo, jak jsem již zmiňoval předtím, používám můj smartphone i ke 

komunikaci s přáteli a rodinou. Nejvíc používám Messenger, telefonování, WhatsApp“ 

(Participant č. 14). 

Z odpovědí participantů lze vyvodit, že sociální sítě na svých smartphonech 

využívali hlavně z důvodu propojenosti s rodinou, přáteli a dalšími známými lidmi. 

Silně se tak projevoval prvek společenskosti a online spolupřítomnosti, což bylo pro 

většinu participantů hlavním motivem užívání sociálních sítí. Nezřídka však participanti 

skrze sociální sítě kromě svého užšího okruhu sledovali i neznámé lidi a zdroje, 

především v podobě celebrit, inspirativních lidí a organizací. Dalo by se tak usoudit, že i 

touto formou využívání sociálních sítí se participanti snažili býti společensky více 

v obraze a sledovat dění kolem sebe, které se z informací od tradičních médií a 

fyzického kontaktu s blízkými přesunulo ve velké míře na obrazovky jejich smartphonů. 

Některým participantům také smartphone pomáhal překonávat omezení času a prostoru, 

když s jejich pomocí komunikovali i s přáteli z jiných světových zemí a časových zón. 

5.6 Reflexe smartphonů ve společnosti 

Participanti se celkově shodli na myšlence, že smartphony ovlivňují naši dnešní 

společnost do relativně značné míry a jako společnost nás také utvářejí. Téměř všichni 

participanti si byli zároveň vědomi jak pozitivních dopadů užívání smartphonů, tak těch 

negativních. Za pozitivní a zároveň i negativní byl například považován dopad na 

mezilidskou komunikaci, kdy jedni uvedli, že smartphony komunikaci a život obecně 

rozhodně usnadňují „Moderní technologie smartphonů a internetu umožnily obrovský 

boom nejrůznějších služeb, který nám usnadňujou život a lidem dávaj práci, rozvoj 

marketingu, komunikace, šíření vědomostí a informací. Díky bohu za kapitalismus“ 

(Participant č. 2). „Celkově je určitě přínosem další level ulehčení komunikace oproti 

předchozí generaci telefonů“ (Participant č. 5), jiní naopak to samé vnímali spíše 

s nevolí a myslí si, že komunikaci, zvláště tu osobní mezilidskou, mnohdy spíše 

znesnadňují „Myslím, že užívání smartphonů velmi ovlivňuje naši společnost. Mnohdy 

už lidé neuměj jinak komunikovat. Dle mýho je smutný vidět skupinku přátel třeba v 
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hospodě a vidět je, jak celou dobu nepustěj telefony z rukou, bez jakýkoliv vzájemný 

komunikace. Zároveň je těžký si představit bejt bez smartphonu, protože nám usnadňuje 

spoustu věcí“ (Participant č. 14) a někteří se stavěli k tématu neutrálněji a smířlivěji 

„Dnešní doba je velmi závislá na užívání smartphonů. Stal se naší nedílnou součástí. 

Nebudu soudit jestli je to dobře nebo špatně. Určitě nám může život ulehčit, jen se to s 

tím nesmí přehánět“ (Participant č. 1) „Velká část života lidí se přesouvá do virtuálního 

prostoru a potom přestává mít schopnost vnímat realitu. Smartphone je dobrej nástroj, 

ale člověk se jím nesmí nechat ovládnout“ (Participant č. 6) „Beru je jako nutnou 

součást dnešní společnosti, která může však vyvíjet určitej tlak na člověka, a to být 

neustále online a k dispozici. Rovněž si kolem sebe vytváříme prostředí, které odpovídá 

jen našemu vnímání reality a okruhu našich přátel. Sociální sítě díky našim požadavkům 

následně dotvořej oblasti zájmů a můžem tak bejt vhodnou marketingovou obětí a 

dokonale odhalenym konzumentem. Podle mýho názoru teda záleží na každym z nás, 

jakej postoj ke svýmu "virtuálnímu já" zaujme“ (Participant č. 10). 

 Zaznamenána byla také perspektiva, kdy někteří participanti pociťovali vysokou 

míru závislosti dnešní společnosti na smartphonech, ať už u ostatních nebo u sebe 

samých. „Myslim ze maju niekolko skvelych funkcii a ze nam velmi ulahcuju život. 

Zaroven si ale myslim ze je skoda ked su vyuzivane uplne na vsetko, pretoze dochadza k 

tomu ze clovek ho potom uz ani nepusti z ruky. Nemozem ale povedat ze by ma to uplne 

stvalo, lebo sama sa tomu snazim vyhybat a rovnako aj ludom ktori su na telefone 

zavisli“ (Participant č. 9) „Dělá nám problém pustit telefony z ruky. I když sedíme s 

kamarády na kafi, telefony jsou neustále na stole a jakmile se rozbliká kontrolka na 

displeji, přerušíme se konverzaci a kontrolujem co se děje“ (Participant č. 4) „Bohužel 

jsem se na užívání mobilního telefonu stal nejspíše závislym a trvalo by mi dlouhou 

dobu si zvyknout ho nepoužívat v každodenním životě“ (Participant č. 7). 

 O dost hlouběji v až filosofické rovině vnímala působení smartphonů 

participantka č. 11, která uvedla, že se bojí v souvislosti s používáním smartphonů až 

katastrofických scénářů, kdy je spojovala spolu s vlivem sociálních sítí na člověka a 

může to podle ní vést až k degeneraci. „Vadí mi, že člověk je pořád online, pořád mu 

někdo píše a telefon je takovou jeho třetí rukou. Taky mi vadí, že je najednou úplně 

narušenej koloběh života, kdy jsi někoho poznal na základce a pak ho vídal na srazech 

jednou za 10 let. Najednou se všichni máme na facebooku a víme o sobě úplně všechno, 

aniž bychom si spolu kdy od té základky naživo popovídali. Taky to podle mě u spousty 

lidí způsobuje pocit méněcennosti, když vidí, jak se ostatní mají dobře a jezdí na 



   

 

49 

  

dovolenou, a on sedí doma na zadku. Je to podle mě vcelku nebezpečný, ta dnešní online 

doba. Protože nám tohle sice na jednu stranu vadí, ale na druhou stranu nejsme schopní 

s tím něco udělat, a nechat si na FB třeba jen padesát nejbližších přátel. Bojím se kam 

tenhle svět bude spět a zda to neskončí jako v nějaké epizodě seriálu Black Mirror. Ale 

abych nebyla tak skeptická, jsou tu samozřejmě i pozitiva. Najdeš si všechno hned na 

mapě, víš jaký restaurace jsou dobrý, objednáš si taxíka a neřešíš platbu, protože se ti 

strhne z karty. Víš jaký se kde dějou akce, dozvíš se věci, který by sis sám od sebe 

nedohledal. To je všechno super. Jen se bojím, jestli to v lidech nevyvolává lenost. 

Cokoli co nevíš, si najdeš na wiki nebo kdekoli jinde na internetu. Najednou si 

nemusíme přečíst celou knihu, abychom něčemu porozuměli. Bojím se, abychom z toho 

nezdegenerovali. Protože když člověk určité funkce nepoužívá, jednoduše evoluce zařídí, 

že postupně z dalších generací vymizí“ (Participantka č. 11). 

 Opačným fenoménem byl extrémně pozitivní názor dalšího participanta, který 

by naopak působení smartphonů ještě více prohloubil přímo skrze lidskou nervovou 

soustavu. „Nebaví mě dotykovej interface, je pomalej. Myšlenka je rychlejší než ruka, 

chtěl bych aby to bylo napojený přímo na můj mozek“ (Participant č. 12). 

 Závěrečná kategorie dokazuje, že si participanti byli velmi dobře vědomi 

působení smartphonů na svou osobu, ale i vlivu na širší kulturní a společenské okolí, 

v kterém smartphony vyvolávají postupné a dlouhodobé změny. Smartphony tak byly 

participanty nahlíženy v dobrém – co do usnadnění komunikace, rozvoje informací a 

šíření vědomostí, ale i špatném světle, projevující se obzvláště vytvářením překážek 

v osobní komunikaci tváří v tvář, ztrátou soukromí, ztrátou kontaktu s realitou a 

odosobněním. Někteří dokonce promluvili o skutečnostech, že znají lidi závislé na 

smartphonu, kteří svá zařízení musí neustále kontrolovat a preferují je před osobním 

kontaktem, nebo dokonce někteří participanti přiznali, že oni sami závislí jsou a situace 

je z jejich pohledu o to horší, že s tím nejsou schopni ani ochotni nic udělat. Z toho by 

se dalo vyvodit, že bylo z pohledu některých participantů používání smartphonů 

vnímáno do jisté míry jako užívání společensky tolerované drogy, kdy si jsou lidé také 

vědomi možného negativního působení v rámci svých širších společenských kruhů, 

nicméně přesto působení smartphonů jako pro soudobou společnost nutnou technologii 

akceptují. 
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5.7 Diskuze 

Výzkumem bylo prokázáno, že pro zkoumanou generaci Y jsou smartphony 

nepostradatelnou součástí každodenních aktivit, jak osobních, tak společenských životů, 

což se shoduje s poznatky uvedenými v teoretické části práce. Potvrdilo se, že 

smartphony jsou skutečným fenoménem a ústřední technologií kultury západního světa 

a mnoho aspektů současné mobilní telefonie je již pevně usazeno v našem každodenním 

cyklu (Goggin a Hjorth, 2009). V průběhu celého výzkumu se ukazovalo, že měli 

participanti se smartphony spojeny své běžné denní rutiny, byly pro ně prostředkem, jak 

zůstat neustále v kontaktu s okolím, a zapadaly do možností pomoci utváření identity 

svých majitelů a sounáležitosti k určitým skupinám.  Smartphony se tak díky své 

intimní přítomnosti v životě svých majitelů jevily jako bohatá konvergentní platforma 

(Jenkins, 2006), která je vždy připravena zprostředkovat okamžitý přístup 

k informacím, osobním vztahům, práci, stejně jako je vždy schopna digitální produkce 

typu fotografie nebo videa (Varnelis, 2008). 

 Skrze všechny sledované rozhovory bylo možné naleznout paralelu v tom, 

k čemu zástupci generace Y své smartphony nejčastěji užívali. Jednalo se zpravidla o 

zprostředkování nějaké formy zábavy, ať už skrze kontakt s přáteli a rodinou pomocí 

aplikací sociálních sítí jako jsou Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, přes 

zprostředkování komunikace a bezprostřední kontakt s lidmi pomocí aplikací typu 

Messenger, WhatsApp, Slack a aplikace pomáhající vyhledávat informace typu Feedly, 

MHDapp, SmartBanking, Reddit, Google Maps, až po aplikace sloužící čistě k zábavě 

jako jsou například hry Candy Crush Saga nebo Gumballs & Dungeons 

(PewResearchCentre, 2010). Participanti tak byli s pomocí aplikací na smartphonech 

více ve spojení s tím, co se děje kolem nich, s přáteli a rodinou, a využívali jejich 

pomoci i k provádění běžných denních úkolů a vyhledávání potřebných informací 

(Ericsson ConsumerLab, 2012). 

 Výzkumem bylo dále zjištěno, že na některé úkony, často hlavně na web 

browsing určitých serverů typu Reddit a dalších, participanti považovali smartphony 

díky jejich přenositelnosti a flexibilnosti za snadnější, pohodlnější a rychlejší zařízení 

pro přístup k těmto službám, než skrze desktopový počítač nebo notebook.  Uživatelé 

z generace Y tak často na svém smartphonu byli schopni s pomocí prohlížečů webu jako 

jsou Google Chrome nebo Safari provést vše, co od web browsingu požadovali, aniž by 

museli využít desktopového počítače (Bohyun, 2013). 
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 Ač již větší část participantů nebyla ve věku, kdy by aktivně na svých 

smartphonech hráli mnoho her, někteří přesto připustili, že si občas ve volné chvíli 

některou z nejoblíbenějších her pro příležitostné hráče dopřejí. Oblíbenost her pro 

příležitostné hráče souvisela s vlastností smartphonů, které nepodrobují uživatele 

žádným omezením, co se týče času a prostoru, a mohou si tak hrát kdekoliv a kdykoliv 

chtějí (Willson a Leaver, 2015). Byla zaznamenána i odpověď hraní mnohem 

propracovanější hry Pokemon Go, která dokáže využít geolokační funkce smartphonu a 

přenášet fyzické prostory a lokality přímo do herního světa skrze rozšířenou realitu 

(Kumar et. al., 2017). 

  Výzkumem bylo rovněž potvrzeno, že zástupci Generace Y nejčastěji pořizují 

audiovizuální digitální materiál za účelem uchování vzpomínek či podělení se o zážitek 

s ostatními. Prokázalo se, že byly nejčastěji pořizovány nejběžnější momenty ze 

světských životů participantů, jako byly například fotografie pro participanty 

zajímavých zvířat, rostlin, oblečení, jídla, míst, které participanti buď uchovávali za 

účelem vlastní potřeby, ale velmi často je také rovnou chtěli někomu dalšímu ukázat či 

pomocí smartphonů sdílet na sociální sítě, aby mohli ostatním fyzicky absentujícím 

lidem skrze onlinovou spolupřítomnost ukázat, jaké žijí životy a jak se právě v danou 

chvíli mají (Berry, 2016). 

 Nadále bylo šetřením prokázáno, že bezvýhradně všichni participanti na svých 

smartphonech používali i sociální sítě. U každého účastníka bylo vždy využíváno hned 

několik sociálních sítí najednou a mezi hlavní impulsy k jejich užívání patřil intenzivní 

kontakt s přáteli, kamarády, rodinou, ale i sledování zajímavých a inspirativních lidí, 

motiv vyhledávat informace a dostávat se skrze ně ke zpravodajským článkům a 

dozvídání se nových informací i pracovní a veřejná komunikace (Van Dijck, 2013). 

Participanti tak v přeneseném významu uvedli, že jim sociální sítě na jejich 

smartphonech umožňují užívat si společenského života online i budovat profesionální 

kariéru a oceňovali poskytnuté komunikační aspekty, jejich otevřenost a element 

participace a spojování uživatelů, respektive vytváření komunit (Siapera, 2012). 

 Vliv smartphonů na společnost i sebe samé reflektovali participanti hned 

v několika možných rovinách. Většinou se shodovali na tom, že smartphony mají jak 

spoustu výhod v podobě funkcí zásadním způsobem usnadňujících život, především 

komunikaci, šíření vědomostí, práci, rozvoj pokročilých chytrých služeb atd., tak 

zároveň bezprostředně vnímali i negativa, která smartphony přinesly, jako je do jisté 

míry omezení osobní komunikace tváří v tvář a neschopnost vnímat realitu. Pohlcení 
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smartphony bylo možné dát i do souvislosti s názory, že se někteří jedinci stávají na 

smartphonech závislí, což koreluje s názorem, že zástupci generace Y na smartphony 

hluboce spoléhají, aby se zabavili a dokázali komunikovat, a pociťují úzkost, pokud ke 

smartphonům mají zamezený přístup (Rosen, 2012). 

  Za největší slabinu daného výzkumu lze považovat nízkou rozmanitost 

zkoumaného vzorku, kdy participanty byli pouze vysokoškolsky vzdělaní zástupci 

generace Y s pravděpodobně odlišným náhledem na věc než zbytek většinové populace. 

Proto by bylo žádoucí v některém z dalších navazujících výzkumů vzorek pro zajištění 

vyšší validity výzkumu rozšířit. 

 Pokud by došlo k metodologicky korektní datové triangulaci, kterou z povahy 

realizovaného výzkumu kvůli omezenému časovému horizontu a účasti pouze jednoho 

výzkumníka nebylo možno provést, doporučující jev zkoumat u různých skupin osob, 

v rozdílných časových momentech a na různých místech, mohla být lépe zabezpečena 

validita a reliabilita výsledků (Hendl, 2016). Triangulace by byla lépe zajištěna, pokud 

by byl výzkum prováděn i mezi jinou skupinou zástupců Generace Y než jsou 

vysokoškolští studenti či absolventi, a také mohl být jev zkoumán u méně zkušených 

uživatelů smartphonů. Od nich by byly zjištěny bezprostřední pocity, přístup k tématu a 

jak vše vnímají z vlastní perspektivy. To by pak bylo možné dát lépe do souvislosti 

s používáním smartphonů u zkušenějších uživatelů a byla by vyhodnocena vzájemná 

korelace. Efektivněji by tak byl dokumentován opravdový výsledek konzumace 

mediálních obsahů na smartphonech u dalších zástupců generace Y. Zde je i nastíněna 

možnost, jak lze daný výzkum navázat v další kvalifikační práci. Dále by bylo možné 

práci rozvinout i pomocí kvantitativní formy bádání, která by se zaměřila například 

skrze dotazníkové šetření na nejčastější motivy ke konzumaci mediálních obsahů a 

nejprováděnější úkony na smartphonech. 

 Autoři Lincolnová a Guba (1985, In Hendl, 2016) popisují čtyři body zajištění 

validity společenskovědního výzkumu, mezi které patří důvěryhodnost, přenositelnost, 

hodnověrnost a potvrditelnost. Důvěryhodnost předpokládá zejména provedení 

triangulace, externí kontrolu jiným členem skupiny a dostatečné trvání studie, což 

vzhledem k povaze výzkumu nebylo možné splnit. Kritérium přenositelnosti či 

zobecnitelnosti předpokládá možnost využití výzkumu pro jiný podobný případ. To by 

v daném výzkumu pravděpodobně také nebylo možné, jelikož byli participanti úzce 

vybráni z pohledu generace, do které patří, a hlediska dlouhodobějšího užívání 
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smartphonů. Hodnověrnost a potvrditelnost výzkumu poté závisí na úsudku auditora, 

který provádí revizi daného výzkumu. 

ZÁVĚR 

Uskutečněným výzkumným projektem bylo především potvrzeno, že nové 

technologické médium, kterým smartphony jsou, ač už si to někteří uvědomují či 

nikoliv, své uživatele stále více, jak po technologické, sociální ale i psychologické 

stránce, utvářejí a do značné míry tím ovlivňují i směřování globálního kulturního 

vývoje. Bylo prokázáno, že intenzivní přítomnost smartphonů v lidských životech 

uživatelů v západním světě je už zcela neoddiskutovatelná a ovlivňuje nás do té míry, že 

mezilidskou komunikaci s pomocí smartphonů přenášíme stále více do digitálního 

světa, a ta se tak stává více technickou, než kdy dříve. Přičemž na samotných 

smartphonech se někteří jedinci stávají čím dál závislejší a život bez nich by si již ve 

stejné kvalitě ani nedokázali představit. 

 Velice překvapivým byl poznatek vyplývající téměř ze všech výpovědí od 

participantů, který lze vysledovat průběžně v celé sekci prezentace výsledných dat. Tím 

byla uživatelská konzumace zpravodajských článků, ale i zábavního obsahu na 

smartphonech, téměř výhradně skrze sociální sítě. Pouze ojediněle bylo zmíněno, že by 

participanti používali ke sledování zpravodajství některý z renomovaných portálů či 

zpravodajských webů napřímo, případně že by se snažili informace ze sociálních sítí 

tímto způsobem alespoň ověřovat. Téměř všichni participanti zpravodajství 

konzumovali výhradně skrze sociální sítě a nechávali tak na algoritmech společností 

vlastnících dané služby, aby jim daný typ obsahu kompletně zprostředkovávaly, což 

může být do jisté míry nebezpečné, jelikož si tak uživatelé kolem sebe utvářejí svou 

vlastní digitální bublinu. Takovýto nekritický přístup a snadná konzumace  obsahů na 

sociálních sítích skrze smartphony pak může jednoduše přispívat k šíření takzvaných 

post-pravdivých informací alternativními médii, které se snaží záměrně s předem 

vytyčeným cílem ovlivňovat veřejné mínění a chtějí využít vzrůstající tendence lidí 

nevěřit faktům nabízeným zavedenými institucemi. Alternativní média tak cíleně 

podporují uzavírání lidí do bublin, kde je utvrzují ve své pravdě, a bohužel k tomuto 

vyšší mírou mohou díky jednoduchosti a přímočarosti používání přispívat i smartphony. 

 Dalším zajímavým fenoménem bylo zachycení odpovědí, kdy se participanti 

cítili k využívání smartphonu a potažmo sociálních sítí na něm doslova nuceni, jelikož 

vnímali tlak společnosti a obecně komunikace, která se přenáší na tato média a bez 
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jejich užívaní by měli pocit, že sociálně ani pracovně nefungují a jsou ze společenského 

života vyčleněni. Uvedený konformní tlak poté patrně v rámci jedné generace uživatelů 

velmi urychluje rozšíření určitého fenoménu. Toto zjištění je dalším z mnoha aspektů, 

které přispívají zvlášť u mladších lidí z generace Y k nutnosti užívat smartphony a 

sociální sítě. Nástup smartphonů a sociálních sítí byl pak již od dob early adopters až po 

dnešní masové generační rozšíření nebývale rychlý a nelze ho srovnávat s rychlostí 

nástupu žádného předešlého média.  

 Všichni participanti užívající smartphone a účastnící se výzkumu se projevili 

jako uvědomělí, inteligentní a empatičtí jedinci, kteří prokázali snahu o otevřený přístup 

k výzkumu a poskytli cenné informace, za což jim patří náležitá úcta. Svou úlohu 

prováděli seriózně a svědomitě a to dopomohlo snazšímu průběhu výzkumu. Hlavně 

díky nim šlo dané téma konzumace mediálních obsahů na smartphonech takto detailně a 

bezprostředně nahlédnout. 

SUMMARY 

The research project has confirmed that the new technological medium called 

smartphones is technologically, socially and psychologically shaping and influencing 

the direction of the global cultural development. It has been shown that the intense 

presence of smartphones in the lives of users in the Western world is no longer 

indisputable and influences us to the extent in which we are increasingly transferring the 

interpersonal communication with smartphones to the digital world, making it more 

technical than ever before. With the smartphones themselves, some individuals become 

more and more dependent on them and life without them can not even be imagined in 

the same quality for those users. 

 Very surprising was the knowledge resulting from almost all testimonies from 

the participants, which can be traced continuously throughout the presentation section of 

the resulting data. This was the user's consumption of news articles, as well as 

entertainment content on smartphones which goes almost exclusively through social 

networks. It was only rarely mentioned that participants would use some of the 

renowned portals or news sites directly to track the news, or at least try to verify social 

networking information in this way. Almost all news subscribers consume exclusively 

through social networks, leaving the algorithms of those companies to completely 

mediate the content, which may be somewhat dangerous, as users create their own 

digital bubble around them. Such a non-critical approach and easy consumption of 
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content on social networks through smartphones can easily contribute to the spread of 

so-called post-truth informations by alternative media that deliberately attempts to 

influence public opinion and want to use the growing tendency of people not believing 

the facts offered by established institutions. Alternative media thus encourages people to 

enter the bubbles where they are surrounded by their truth. Unfortunately thanks to the 

simplicity and straightforward use, smartphones can also contribute to this higher rate of 

post-truth informations. 

 Another interesting phenomenon was that participants felt compelled to use the 

smartphone and social networks because they perceived the pressure of society and 

generally the communication that is transmitted to these media and without their use 

they would feel both socially and professionally excluded. This conformational pressure 

apparently greatly accelerates the expansion of a particular phenomenon. This finding is 

another of many aspects contributing to the need  of smartphones and social networks 

usage. The rise of smartphones and social networks has been unprecedentedly fast since 

its early adopters to today's mass generational expansion, and can not be compared to 

the speed of any previous media expansion in history. 
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