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Abstrakt 

Diplomová práce Výměny názorů na Facebooku – diskuse a jejich aktéři se zabývá 

diskusemi vedenými na Facebooku. V teoretické části se autor snaží nahlédnout na 

Facebook jako na svébytné internetové médium, které od svých uživatelů vyžaduje 

aktivní interakce. Pracuje hlavně s teorií Marshalla McLuhana a Ervinga Goffmana, ale 

snaží se zabývat i vývojem samotné sociální sítě Facebook. V praktické části se autor 

věnuje facebookovým diskusím a jejich aktérům. K zodpovězení svých výzkumných 

otázek používá dvě kvalitativní metody, diskursivní analýzu facebookových diskusí a 

polostrukturované rozhovory. Snaží se nahlédnout na to, zda v diskusích existují 

interakční vzorce, diskurs pojmosloví, který diskutéři používají, a také se snaží o 

obecnou deskripci facebookových debat. V polostrukturovaných rozhovorech mu pak 

jde o odhalení motivací uživatelů vyjádřit v diskusích svůj názor.  

Klíčová slova: Facebook, nová média, internetové diskuse, aktéři, interakce 

 

Abstract 

The thesis “Exchange of views presented on Facebook – discussions and its actors” deals 

with discussion threads on Facebook. In theoretical part the author aims to look at 

Facebook as a separate internet medium that requires an active interaction from its users. 

He deals with Marshall McLuhan’s and Erving Goffman’s theory and aims to work with 

the evolution of the social network. In practical part the author focuses on the Facebook 

discussion threads itself and on its actors. To cope with his research problem, he uses 

two qualitative methods, discourse analysis of Facebook’s discussion threads and semi-

structured interviews. He tries to distinguish whether there are any interaction patterns, 

discourse terminology used by debaters within the discussion threads and he also aims 

to describe Facebook discussion threads from overall perspective. In semi-structured 

interviews the main goal is to reveal a motivation to present an opinion online. 

Key words: Facebook, new media, internet discussions, actors, interaction  
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1. ÚVOD 

 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl hlouběji nahlédnout na 

internetové diskuse, které uživatelé vedou na sociální síti Facebook. Celkovým 

rámcem práce je porozumění facebookovým diskusím, interakcím mezi 

jednotlivými uživateli, a hlavně jejich motivacím k zapojení se do veřejně 

přístupných diskusí na Facebooku. Práce je rozdělena do čtyř na sebe vzájemně 

navazujících částí.  

V teoretické části Facebook jako svébytné médium se snaží osvětlit základní 

terminologii. Zabývá se vývojem médií a jejich funkcemi v pojetí Marshalla 

McLuhana, nástupem nových médií, zhodnocením historie Facebooku, ale i jeho 

budoucího směřování. Neopomíjí ani jednotlivé interakce mezi uživateli sociální 

sítě, na které se snaží nahlédnout především z Goffmanovy divadelní perspektivy. 

Teoretická část se dále zabývá i falešnými uživatelskými profily a sdílenými 

uživatelskými názory.  

Metodologická část práce konkrétněji představuje výzkumný problém a 

výzkumné otázky. Hlavní snahou je nastínit průběh realizovaného výzkumu a 

přiblížit proces sbírání a analýzy dat.  

Praktická část diplomové práce se skládá ze dvou kvalitativních metod. 

V rámci diskursivní analýzy facebookových diskusních vláken bylo hlavním cílem 

poukázat na interakční vzorce mezi jednotlivými uživateli, nahlédnout na jejich 

obecně používané pojmosloví a pokusit se diskutující rozčlenit do skupin podle toho, 

jakým způsobem v diskusích veřejně interagují.  

Polostrukturované rozhovory s jednotlivými uživateli měly za cíl zejména 

porozumět tomu, kdo jsou uživatelé, kteří se diskusí účastní, jak na sebe nahlíží, jak 

reflektují ostatní diskutéry, a hlavně měly objasnit, jaká je jejich primární motivace 

vyjádřit ve facebookových diskusích svůj názor. V rámci polostrukturovaných 

rozhovorů bylo také cílem zjistit, jak diskutéři reagují na diametrálně odlišné názory 

a jaké pocity při tom vůči jiným uživatelům cítí.   
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2. FACEBOOK JAKO SVÉBYTNÉ MÉDIUM 

 

Postupné rozšíření internetu vedlo ke snazšímu propojení světa. Dnes si 

málokdo umí svůj život bez internetu představit. Jen v červnu roku 2017 používalo 

podle výzkumu CVVM internet 82 % dotázaných Čechů [CVVM 2017]. Ještě v roce 

2004 to ale bylo „pouze“ 46 % respondentů [CVVM 2004]. Nárůst používání 

internetu může mít souvislost s tím, že technika a provozní náklady internetu jsou 

pro spoustu jedinců daleko dostupnější, než tomu například bylo před několika lety. 

Spolu se vznikem sociálních sítí následně došlo k masivnímu nárůstu interakcí 

jednotlivců na internetu. Ti postupně přestávali být jen anonymními uživateli, ale 

začali se v internetovém prostředí aktivně participovat a vystupovat i pod různými 

přezdívkami či dokonce reálnými jmény. Tím, jak se úloha internetu postupně 

měnila, musel se nezbytně změnit i internet sám. K tomu abychom pochopili význam 

nových médií, a hlavně také jejich roli ve společnosti, je v první řadě nutné vysvětlit, 

co vlastně média jsou. 

2.1 Sociální sítě jako extenze člověka 

 

Média a jejich funkce 

Ve Velkém sociologickém slovníku je možné nalézt pojem „komunikace 

masová“, který autorka definuje jako: „zvláštní druh komunikace, při níž dochází 

k rozšiřování a sdělování informací a symbolických obsahů široké veřejnosti, resp. 

masám, pomocí speciálních prostředků, především rozhlasu, televize, tisku a filmu, 

které se proto nazývají prostředky masové komunikace, resp. masmédia.“ [Vítová 

1996: 508]  

Za další podobný „speciální prostředek“ určený především ke sdělování 

informací lze jednoznačně označit i internet nebo samotné sociální sítě, protože 

v obojím případě tato „masmédia“ napomáhají k rozšiřování a sdělování informací 

široké veřejnosti.  
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Autorka pojmu se následně zabývá samotnou masovou kulturou, ale i vlivem 

masové komunikace na jednotlivé aspekty lidského života.  

„Komunikace masová spoluvytváří masovou kulturu a zároveň je jejím 

důsledkem. Schéma komunikace masové zahrnuje: a) komunikátora (původce 

sdělení), což je vedle jednotlivce většinou i určitá organizace, instituce (redakce, 

vydavatelství), b) sdělení s jeho obsahovou i formální stránkou, c) komunikační 

kanál vázaný na typ masmédia, d) komunikanta (příjemce sdělení), což jsou početné, 

diferencované, heterogenní skupiny společnosti. Komunikaci masovou lze chápat 

jako nový typ zprostředkování a kvalitativně novou dimenzi výměny informací, při 

které se stýkají organizace, instituce, vrstvy a skupiny zastoupené konkrétními lidmi 

jako sdělovatelé a příjemci. Pohyb informací je většinou jednosměrný a původce 

sdělení zastává trvale roli mluvčího k časově i prostorově vzdálené množině 

příjemců. Komunikace masová ovlivňuje myšlení a jednání lidí i způsob jejich 

života. Působí prakticky neustále, bezprostředně i zprostředkovaně na společenské 

vědomí, vytváří obecné hodnoty, upevňuje nebo rozvolňuje normy, podílí se na 

procesu socializace a enkulturace. Kromě toho plní funkce propagandy, reklamy, 

sociální kontroly a funkce zábavní a rekreativní.“ [Vítová 1996: 508] 

Je nutno podotknout, že v případě internetu a sociálních sítí sice „průvodce“ 

také zastává roli mluvčího, a to jak k časově i prostorově vzdálené množině 

příjemců, nicméně aspekt pohybu informací již není úplně jednosměrný. Lidé na 

internetu mají možnost se k informacím veřejně vyjadřovat, negovat je, ale hlavně 

vytvářet další „zpětné“ informace, které se hodnotově mohou vyrovnat původním 

sdíleným informacím.  

 Jednou z nejzásadnějších osobností, která se ve svých pracích médiím 

věnovala, byl jednoznačně kanadský profesor Marshall McLuhan. Ve své knize Jak 

rozumět médiím – Extenze člověka, která vyšla v šedesátých letech dvacátého století, 

se věnuje zejména tomu, jakým způsobem si člověk osvojil prostředí, kterým je 

obklopen. Podmanění si tohoto prostředí pak charakterizuje jako „extenzi lidského 

těla“. Médium proto vnímá jako nějaké poselství nebo informaci, která dává věcem 

účel, a hlavně i hlubší smysl. „Naše smysly, jejichž extenzemi jsou všechna média, 
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zároveň představují trvalou zátěž naší osobní energie utvářející vědomí a zkušenost 

každého z nás.“ [McLuhan 2011: 35] 

Pro bližší porozumění médiím je podle McLuhana důležité je rozdělit na dvě 

skupiny. Na horká a chladná média. Ta představují diametrální rozdíl v přenosu 

informací. Zatímco pro horká média, jako je film nebo rozhlas, je typická extenze 

pouze jediného smyslu, chladná média, pod kterými vidí například řeč, telefon nebo 

i televizi, poskytují informací daleko méně, proto je jedinec nucen do nich zapojit 

více svých smyslů [McLuhan 2011: 36]. McLuhan rozdíl mezi horkými a chladnými 

médii nejlépe vysvětluje na příkladu přenosu symfonického koncertu.  

„Chladné médium jako televize, je-li přiměřeně užíváno, si takovouto 

vtaženost do procesu vyžaduje. Pro horká média jako rozhlas či gramofonová deska 

se hodí jasně definovaný sevřený program. Kontrastem horké a chladné prózy se 

mnohokráte zabýval Francis Bacon. Proti psaní pomocí ‚metod‘, hotových celků, 

postavil aforismy a krátké postřehy, například ‚Odplata je jakousi divokou 

spravedlností.‘ Pasivní konzument chce hotové celky, ale podle Bacona se ti, kterým 

jde o poznání a hledání příčin, uchylují k aforismům právě proto, že jsou neúplné a 

vyžadují hloubkovou participaci.“ [McLuhan 2011: 45] 

Internet pro jedince nezprostředkovává jasně danou informaci, jako výše 

zmíněná gramofonová deska, proto v podstatě jedince nutí aktivně zapojit více než 

pouze jeden smysl. O internetu tak lze v McLuhanově terminologii hovořit jako o 

chladném médiu, stejně jako například o televizi. Autor knihy pak o televizi mluví 

jako o médiu taktilně sluchovém, nikoliv vizuálním, které ve vzájemné souhře 

zapojuje všechny jedincovy smysly [McLuhan 2011: 351]. Internet pak při aplikaci 

téže myšlenky vystupuje jako médium s důrazem na zrakový smysl. Podobně jako 

televize pak zapojuje i ostatní smysly svých uživatelů.  

V poslední kapitole se McLuhan zabývá důsledky automatizace. Mluví o tom, 

jakou roli sehrála v lidských životech elektřina a jak snadno proměnila člověka ve 

středobod všeho jeho okolí.  



12 

 

„Lidé se najednou stali kočovnými sběrači poznatků, kočovnými jako nikdy 

předtím, informovanými jako nikdy předtím, osvobozenými od fragmentárního 

specialismu jako nikdy předtím – avšak jako nikdy předtím také vtaženými do 

celkového sociálního procesu. Pomocí elektřiny totiž globálně rozšiřujeme svojí 

centrální nervovou soustavu a přitom mžikovou rychlostí klademe do vzájemného 

vztahu každou lidskou zkušenost.“ [McLuhan 2011: 373] 

Díky elektrickým médiím se člověku podařilo získat větší kontrolu nad 

různorodými sférami jeho života. McLuhan tak nepřehání, když mluví o tom, že celý 

průmysl se stal „jednotkou výpočtu“ [McLuhan 2011: 373] 

Ve své práci Masová média přichází Jirák a Köpplová s poměrně jasnou 

definici médií. Pod takovým označením chápou především zprostředkované sdělení, 

médium komunikační [Jirák, Köpplová 2015: 31-32]. Konkrétně pak média dělí na 

periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání, ale i na veřejně dostupná sdělení na 

internetu. Právě poslední zmíněné médium může podle autorů mít povahu například 

zpravodajských portálů, blogů nebo i sebeprezentačních nástěnek, jako je třeba 

Facebook. Autoři také mluví o společných charakteristikách jednotlivých médií. 

Jsou jimi zejména dostupnost neomezenému množství adresátů/uživatelů; 

poskytování obsahů, které jsou pro jedince použitelné; fakt, že obsahy jsou jedincům 

nabízeny průběžně nebo pravidelně; a také fakt, že samotná existence takových 

komunikací je závislá na potřebách nebo zájmech daných uživatelů [Jirák, Köpplová 

2015: 18]. Autoři se snaží přenos informací médii popsat na příkladu dopravy z bodu 

A do bodu B. Používají schéma přenosového modelu komunikace, které mapuje 

proces začínající u nějakého zdroje, který vytvoří sdělení, které následně směřuje do 

konečné fáze, tedy ke svému příjemci [Jirák, Köpplová 2015: 23].  

Autoři se pak věnují komunikačnímu médiu více do hloubky. Prezentují čtyři 

základní komunikační soubory nástrojů, bez kterých se v komunikaci nelze obejít. 

Mluví o primárních médiích, která jsou ukotvená hlavně v přirozeném jazyce nebo 

neverbální komunikaci. Podle autorů tak jde o nejzákladnější komunikační 

prostředek. Dále pak mluví o sekundárních médiích, která slouží jako prostředek 

s cílem eliminovat časovou a prostorovou omezenost komunikace. Do této skupiny 
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pak zařazují například písmo, tisk nebo i digitalizované informace jakými jsou 

například zprávy SMS, chaty nebo emaily. Autoři se dokonce zabývají i absencí 

citového vztahu ve zprávách, který podle nich nahrazují „signály emocí“ neboli 

emotikony. Za terciární média pak považují hlavně masová média jako periodický 

tisk nebo rozhlasové a televizní vysílání. Sami autoři mluví o komercionalizaci 

těchto médií. Poslední skupinou jsou síťová (kvartární) média, která propojují 

interpersonální a masovou komunikaci. Jde o portály tradičních masových médií. 

Autoři v tomto případě mluví o sociální síti Facebook jako o potenciální masové 

nabídce ryze individuálního obsahu [Jirák, Köpplová 2015: 32-33] 

Slovník mediální komunikace obecně definuje médium jako něco, co se 

vyskytuje pomyslně „uprostřed“ a vzájemně propojuje dvě nebo více stran. 

V mediálních studiích se tomuto pojmu rozumí především jako nositeli informací 

mezi komunikátorem a adresátem. Médium tedy vystupuje především jako 

prostředek komunikace [Černoušek, Reifová 2004: 139].  

Lukáš Urban, Josef Dubský a Karol Murdza ve své práci Masová komunikace 

a veřejné mínění souhlasí s předchozí definicí a shrnují pod pojem médií i označení 

přímých individuálních prostředků komunikace, technických prostředků, organizací 

nebo i sociálních institucí. I proto souhlasí s tvrzením, že pojem média nemá přesně 

vymezené hranice. Optimističtější jsou ale u pojmů masová média a masmédia 

[Urban, Dubský, Murdza 2011: 48].  

„Masovými médii se rozumí komunikační prostředky a instituce, které dokáží 

velkokapacitně vyrábět sdělení veřejného charakteru a distribuovat je směrem 

k rozptýlenému, rozmanitému a individuálně neurčenému publiku. Jedná se o 

noviny, časopisy, knihy nebo třeba vysokonákladové letáky (souhrnně tisk), dále 

rozhlas, televizi, film – kinematografii, fotografii a veškeré druhy masově šířených 

obrazových a zvukových záznamů (video, CD/DVD, internet).“ [Urban, Dubský, 

Murdza 2011: 48] 

Všichni autoři vidí média jako nějaký prostředek nebo poselství, které úzce 

souvisí s přenosem informací z jednoho bodu do druhého. Je ale potřeba se zamyslet 

nad tím, jaká je hlavní funkce takového přenosu. Denis McQuail ve svém Úvodu do 
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teorie masové komunikace prezentuje názor, který je podle něj obecně velmi 

rozšířený. Média jsou jednak zdrojem moci a prostředkem vlivu, ale také jsou 

důležitá pro fungování společenských institucí. Dalším faktorem je i fakt, že 

představují jakési prostředí, které dává prostor k prezentaci nejdůležitějších událostí 

z veřejného života. S tím úzce souvisí i další význam médií. Slouží totiž i jako 

významný zdroj výkladu sociální reality, a hlavně i představ o ní. Jejich hlavní 

úlohou je i konstrukce hodnot společenského života. Což vede k další jejich funkci. 

Tou je například i cesta ke slávě. Média totiž mohou produkovat významné osobnosti 

tím, že jim dávají větší prostor. A konečně, média pracují s „normalitou“, jsou tak 

hlavním zdrojem veřejně sdílených významových soustav. McQuail ale nezapomíná 

ani jejich zábavní formu [McQuail 2002: 21].  

Podle Burtona s Jirákem představují média jak normativní pohled (kdy jde o 

formulování představ o tom, co by měla média dělat), deskriptivní pohled (co ve 

skutečnosti média dělají a jaká je jejich náplň), tak i interpretativní pohled (tedy to, 

co si o médiích a jejich práci myslí čtenáři nebo široká veřejnost). Sami autoři pak 

médiím přisuzují hned několik základních funkcí. Ke každé funkci ale prezentují i 

dysfunkci. Tou rozumí hlavně nedostatek a negativní dopad konkrétní funkce 

[Burton, Jirák 2001: 141].  

Zábavní funkce produkuje primárně potěšení, ale může být hlavně i 

prostředkem, jak odvést pozornost publika od důležitých a mnohdy i vážných situací. 

Informační funkce publiku zprostředkovává představy o sociálním prostředí, ve 

kterém se jedinci vyskytují, nevýhodou pak je zejména určitý pohled na svět a 

pacifikace publika. Kulturní funkce v médiích zachovává dané kultuře kontinuitu, 

což může vést k potlačení rozmanitosti subkultur ve společnosti. Sociální funkce 

otevírá diskurs normality. Média tak prezentují příklady ze života a hlavně to, jakým 

způsobem by měli členové společnosti jednat. To ale může jedincům bránit v tom, 

aby se chovali jinak a přijímali alternativní názory. Politická funkce médií 

společnosti prezentuje danou politickou situaci, seznamuje publikum s tím, jakým 

způsobem funguje politický proces a podle autorů v jedincích vyvolává iluzi toho, 

že se aktivně podílejí na politickém životě, zatímco jim je vnucována autorita těch, 
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kteří o jejich životech reálně rozhodují. Důležitá je podle autorů nejen schopnost 

médií mobilizovat veřejné mínění, ale i to, že média mohou v některých případech 

plnit i propagandistickou funkci [Burton, Jirák 2001: 142-143]. 

Jsou nová média skutečně nová?  

Nová média podle Slovníku mediální komunikace sama prošla značným 

vývojem a změnou svého původního významu. Nejprve tak byla do poloviny 

devadesátých let dvacátého století označována ta média, která nějakým způsobem 

souvisela s nástupem televize a pracovala s funkcí interakce, a hlavně i samotným 

videem. Šlo například o teletext, videotelefon, ale dokonce i o některé počítačové 

hry [Mrkvička 2004: 134]. Právě McQuail se zabýval odlišností nových médií, 

alespoň tedy co se týče jejich prvotního významu, od starých médií. Došel k závěru, 

že se liší zejména tím, že decentralizují (dodání obsahu již není plně v rukou toho, 

kdo jej dodává), vysokou kapacitou (překonání dřívějších omezení, jako jsou 

vzdálenost nebo objem), interaktivitou (příjemce si vybírá obsah a může se spojit 

s dalšími příjemci) a flexibilitou [McQuail 2002: 41]. McQuail sice za nová média 

ve své knize považuje právě teletext nebo nosiče CD, nicméně jeho definice je i přes 

nepatrnou zastaralost textu stále aktuální. Od devadesátých let dvacátého století se 

s nástupem nových (hlavně počítačových) technologií význam pojmu nová média 

značně změnil [Mrkvička 2004: 134]. 

„Média nová tvoří velmi širokou a velmi různorodou skupinu z hlediska 

funkce, přenášených sdělení i způsobu užívání; patří mezi ně mobilní telefony a 

počítačové hry, stejně jako elektronická pošta, webové stránky nebo digitální 

televize. Všem m. n. je však společná jejich základní vlastnost – systém dvojí 

reprezentace. Na vrchní úrovni jsou sdělení formulována ve srozumitelných a 

známých kódech (texty, obrazy, zvuky atd.). Na spodní úrovni jsou tyto primární 

kódy sekundárně kódovány do sekvencí logických jedniček a nul binárního kódu. 

S kódy na této strojové úrovni lidé nedokážou pracovat, proto nutně potřebují 

‚překladatele‘ – počítače.“ [Mrkvička 2004: 134] 

Slovník nezapomíná na fakt, že díky samotnému binárnímu kódu je snadné 

digitální data skladovat a uchovávat. Náklady jsou přitom velmi nízké a tím pádem 
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nová média převrací distribuci mediálních obsahů tak, jak jsme ji doposud znali 

[Mrkvička 2004: 134]. 

Právě novým způsobem distribuce v případě nových médií se zabývají i autoři 

Burton a Jirák. Internet je pro ně „…pozoruhodným příkladem systému, který 

umožňuje doslova na celosvětové úrovni a s minimálními náklady přístup k textům, 

obrázkům, hudbě, či hrám“ [Burton, Jirák 2001: 145]. 

Slovník mediální komunikace dále připomíná vlastnosti, které se novým 

médiím často připisují. Zejména pak jde o interaktivitu, multimedialitu, síťovost, 

globální dostupnost, ale například i o demokratičnost. Zároveň ale připomíná, že 

tvůrce každého nového média může libovolně nastavovat jak jeho vlastnosti, tak 

obsah nebo naopak takové vlastnosti potlačovat na úkor jiných. Z toho důvodu 

nejsou zmíněné vlastnosti a charakteristiky nových médií aplikovatelné na všechna 

nová média [Mrkvička 2004: 135]. 

Nová média odbourala bariéry v dostupnosti informací a zlehčila tak proces 

jejich distribuce. Josef Musil ve své publikaci Elektronická média v informační 

společnosti naznačuje, že vývoj lidské civilizace je spojen s neustálým objevováním 

nových prostředků v komunikaci [Musil 2003: 20]. Proto je zcela možné, že i nová 

média se budou nadále vyvíjet a umožňovat svému publiku nové formy interakce. 

V následující podkapitole bych se z toho důvodu chtěl věnovat doposud 

největší revoluci, kterou kdy internet a nová média zažily – vzniku sociální sítě 

Facebook. Ta se v posledních několika letech stala internetovým médiem fungujícím 

v mnoha sférách společenského života, a navíc ovlivnila i nespočet lidí po celém 

světě. Facebooku se podařilo propojit hned několik uživatelsky vyhledávaných 

funkcí v rámci jedné internetové platformy. Henry Jenkins mluví o sbližování 

různých mediálních obsahů jako o konvergenci médií [Jenkins 2016: 2]. Primární 

funkce médií, jako je třeba mobilní telefon se proto do značné míry změnila. Nyní 

telefony neslouží jen ke komunikaci, ale například i k fotografování, hraní her apod. 

[Jenkins 2016: 16]. Sociální síť Facebook v podstatě udělala to samé. Sblížila obsahy 

různorodých webových stránek a usnadnila uživatelům orientaci na internetu. 

Troufám si proto v návaznosti na McLuhanovu terminologii tvrdit, že jde o jakousi 
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extenzi člověka samého. Pokládám tedy historii, vývoj a popis prostředí Facebooku 

za nutný k pochopení svého výzkumného problému, ale i k bližšímu pochopení 

vývoje komunikace mezi lidmi.  

2.2 Historie Facebooku 

Facebook vznikl v únoru roku 2004 pod méně známou doménou a zároveň i 

tehdejším oficiálním názvem, thefacebook.com. Jeho primárním účelem nebylo nic 

jiného, než spojit studenty Harvardské univerzity [Brügger 2015] a zajistit tak snazší 

interakce mezi jednotlivci. V té době sice už existovaly i jiné sociální sítě jako 

například SixDegrees.com, Linkedin, icq, Skype, MySpace, nebo jak upozořnuje 

Marie Pospíšilová ve své publikaci Facebooková (ne)závislost, i Lide.cz, která byla 

populární hlavně v České republice nebo na Slovensku [Pospíšilová 2016]. Jako 

spousta jiných sociálních sítí, umožňoval svým harvardským studentům i 

thefacebook.com vytvořit si vlastní profilovou stránku. Na té bylo zprvu možné najít 

jen ty nejzákladnější osobní informace a kontaktní údaje, včetně charakteristického 

profilového obrázku [Brügger 2015]. I thefacebook.com měl ale svá omezení, 

Brügger se například zmiňuje o dvou konkrétních kritériích. Každý uživatel musel 

být starší 18 let a druhou podmínkou pak byla nutnost vlastnit emailovou adresu 

s koncovkou harvard.edu, která z thefacebook.com vytvořila privátní síť. Za 

zprovozněním největší sociální sítě světa stála pětice studentů: Mark Zuckerberg, 

Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum a Chris Hughes. Sami 

zakladatelé se v počátcích prezentovali pod tím, co mají v rámci sociální sítě na 

starosti, a jak Brügger dále upozorňuje, měly tyto charakteristiky humorný nádech, 

který jen potvrzoval fakt, že thefacebook.com byl zprvu jen a pouze studentskou 

sociální sítí (např. „Zakladatel, mistr a velitel, nepřítel státu; Podnikatelská a firemní 

záležitost – brazilská problematika; Již nepotřebný programátor, nájemný vrah; 

grafický um a generál Rockstar; Skrytá zbraň)1 [Brügger 2015]. 

Thefacebook.com se začal, pravděpodobně i díky své návykovosti, rychle 

rozrůstat. To ale znamenalo i první problémy. Zakladatelé čelili těžkým 

                                                 
1 Přezdívky jsou prezentovány ve stejném pořadí, stejně jako jména zakladatelů sítě. 
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rozhodnutím. Otázkou tak bylo, zda ze svého nového projektu udělat prioritu, či 

nikoliv. Dalším problémem ale byly servery, které měly problém pojmout narůstající 

množství uživatelů a nebyly tolik stabilní [Kirkpatrick 2010: 38]. Již krátce po 

spuštění sociální sítě byly na uživatelský seznam přidány i další vysoké školy 

(Stanford, Columbia, Yale, New York University, MIT nebo Cornell University). 

Postupně se ale přidávaly i další univerzity, a dokonce i vyšší odborné školy. 

V prosinci roku 2004 měl thefacebook.com kolem milionu aktivních uživatelů. O 

rok později, v roce 2005, kdy už se sociální síť jmenovala tak, jak ji známe dnes (jen 

Facebook), bylo aktivních uživatelů něco přes šest milionů [Brügger 2015]. David 

Kirkpatrick ve své knize The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That 

Is Connecting the World (která je jedinou publikací, na které se oficiálně podílel i 

zakladatel Facebooku, Mark Zuckerberg), mluví i o naprosto specifickém najímání 

pracovníků: 

„TheFacebook měl svá jedinečná kritéria pro získávání nových pracovníků. 

Nejdůležitější věcí byla silná předpojatost k mladým lidem. To, že studenti 

předčasně opustili školu, bylo mezi skupinou odpadlíků, těch, co šli proti proudu 

nebo skupinou samouků, považováno za ctnost. ‚Proč byste to měli studovat, když 

byste to mohli dělat?‘, i tak se Zuckerberg ptal budoucích absolventů, kteří se o místo 

ucházeli. Dokonce jim i začal garantovat, že jim společnost zaplatí výuku, pokud 

kvůli společnosti TheFacebook opustí školu a pak se znovu rozhodnou do ní vrátit2.“ 

[Kirkpatrick 2010: 131] 

Facebook se měnil s nárůstem jeho uživatelů. Profily jednotlivců sice zůstaly, 

ale do sociální sítě byl implementován zcela nový prvek, jehož oficiální název byl 

„Zeď“ (angl. Wall). Zeď měla uživatelům poskytnout místo, kam by mohli svým 

přátelům psát vzkazy. Uživatelé si mezi sebou mohli psát soukromé zprávy nebo se 

„šťouchat“ aby zůstali v kontaktu. Jak upozorňuje Kirkpatrick, „šťouchání“ se stalo 

velmi zajímavou funkcí, kde nebylo snadné definovat její reálný smysl. V první řadě 

šlo jen o to upoutat pozornost jiného uživatele, ale mnohdy mohlo docházet i 

k odlišným interpretacím tohoto prvku (např. flirtování, přátelské upozornění nebo 

                                                 
2 Z originálu přeloženo autorem práce. 
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jen projev nudy). Dalším naprosto typickým prvkem pro Facebook, se stalo 

navazování pomyslného přátelství mezi uživateli. Pokud jste takové přátelství 

navázali, mohli jste jiného uživatele zařadit mezi své kruhy uvnitř sociální sítě. 

Kirkpatrick ale uvádí, že tento aspekt v uživatelích již od začátku vyvolával pocit 

soutěživosti. Lidé tak měli tendence se vzájemně předhánět v počtech svých 

facebookových přátel. Autor uvádí i příklad, kdy uživatelé sociální sítě považovali 

jedince, kteří na této síti nebyli, za „zaostalé“ [Kirkpatrick 2010: 92]. V říjnu roku 

2005 Facebook spustil možnost „označovat“ přátele na fotografiích a propojit je tak 

s jejich profily [Brügger 2015]. Označování přátel byl možná jeden z hlavních 

důvodů, proč Facebook zaznamenal takový úspěch. Vazby mezi uživateli začaly být 

zřejmější a v kontextu internetového prostoru i pevnější. Uživatelům se naskytl další 

důvod, proč se na sociální síť vracet.  

Mezi roky 2006 a 2008 došlo na Facebooku k radikálním změnám. Nejenže 

se sociální síť otevřela veřejnosti a přestala tak být jen studentskou pomůckou, ale 

dočkala se i několika zcela nových funkcí. Jednou z novinek byl například překlad 

sociální sítě do více jazyků, vznikla uživatelská podpora a oficiální blog. Uživatelé 

také nově mohli psát „Poznámky“ (angl. Notes) nebo přidávat vedle fotografií i 

videa, či dokonce psát statusy (krátké zprávy o aktuálním stavu uživatelů – co 

konkrétně dělají, jak se cítí apod.). Dále se Facebook dočkal přepracovaných 

„Stránek“, uživatelé tak mohli zakládat stránky podnikům, organizacím, celebritám, 

politikům nebo třeba i filmům. Zatímco pokud uživatelé chtěli navázat spojení 

s nějakou osobou, stali se s ní na Facebooku přáteli, u stránek se mohli stát jen jejími 

„fanoušky“ [Brügger 2015]. Poprvé tak vznikala nová vztahová linie mezi uživateli 

a byla nastavena jakási pomyslná hierarchie. Později byla uživatelům zpřístupněna 

možnost rozlišovat své přátele i na rodinu nebo kolegy z práce. Mimo to bylo 

uživatelům umožněno další přátele vyhledávat přímo interním facebookovým 

vyhledávačem a následně tak rozšiřovat své kontakty. Dalšími novinkami byla 

například služba „Dárky“ (angl. Gifts), kdy si mohli uživatelé za charitativními účely 

kupovat dárky (šlo pouze o ikonku, která se zobrazila uživatelům na profilu a 

představovala symbolickou pomoc a akt dobrosrdečnosti) nebo místo, kde mohli 

uživatelé obchodovat (Marketplace). Největší událostí ale bylo spuštění reklamy. Ta 
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i podle autora článku byla sice na Facebooku už od jeho založení, v roce 2007 však 

Facebook mohl propagovat produkty přímo přes „stránky“ Facebooku, čímž na 

uživatele cílil přímo. Ve stejné době začali vývojáři útočit i na další platformy – 

konkrétně byla zahájena podpora mobilní verze Facebooku, s příchodem Apple App 

storu3, pak vznikla i speciální Facebooková aplikace. Sociální síť se také poprvé 

otevřela i vývojářům mimo Facebook, to znamenalo, že společnosti nebo jednotlivci 

mohli vytvářet své vlastní programy, aplikace nebo nástroje, které nějakým 

způsobem s Facebookem souvisely [Brügger 2015]. Jak dále Brügger ve svém 

článku upozorňuje, Facebook se těšil obrovské oblibě mimo jiné i proto, že 

kombinoval všechny doposud známé a existující internetové platformy (ať už šlo o 

chatovací nástroj icq, RSS, Twitter nebo dokonce i YouTube, který dominoval ve 

snadném sdílení videí na internetu). Díky Facebooku se tyto platformy nejen 

propojily, ale vzniklo zcela nové a naprosto unikátní internetové místo, kde uživatel 

našel všechno, co potřeboval [Brügger 2015]. Tvůrci navíc přemýšleli, jakým 

způsobem svým uživatelům zprostředkovat všechny důležité informace o jejich 

přátelích na jednom místě.  

V roce 2006 proto vznikl zcela unikátní prvek zvaný „News feed“, který svým 

uživatelům zobrazoval všechny nové příspěvky (jako například fotografie přátel, 

jejich statusy nebo i změny osobních informací) za pomoci jedinečného algoritmu. 

Ve výsledku se tak lidem zobrazovaly informace, které pro ně byly v danou chvíli 

relevantní a Facebook si o nich myslel, že by je mohly zajímat. Každý uživatel měl 

proto naprosto odlišný obsah „News feed“. Mark Zuckerberg označil „News Feed“ 

nikoliv za novou vlastnost, ale přímo za evoluci samotného Facebooku. [Kirkpatrick 

2010: 181-182]. Novinku ale potkala velká vlna kritiky. Odpůrci systému „News 

feed“ tvrdili, že Facebook tentokrát zašel až příliš daleko [Kirkpatrick 2010: 190]. 

„News Feed bylo více než jen pouhou změnou Facebooku. Byla to hlavně 

předzvěst významné změny ve způsobu výměny informací mezi jedinci. Dosavadní 

‚normální‘ komunikace byla v podstatě převrácena vzhůru nohama. Pokud jste do 

této chvíle o někom potřebovali něco zjistit, museli jste celý proces i sami iniciovat, 

                                                 
3 Obchod s aplikacemi pro mobilní operační systémy společnosti Apple. 
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‚napsat‘ jim, zavolat jim, poslat dopis nebo email, či dokonce navázat dialog pomocí 

zprávy. Ale News Feed tento proces převrátil. Místo toho, abyste nějak o sobě ostatní 

upozornili, mohli jste snadno o sobě něco naznačit Facebooku a Facebook pak tuto 

informaci vyslal přímo k vašim přátelům, které by tato informace mohla podle jeho 

výpočtů zajímat. A pro všechny příjemce pak tato nová forma automatizace 

znamenala pouhý pohled na hlavní stránku a umožnila tak zůstat v kontaktu s mnoha 

lidmi zároveň. Tato změna zmenšila velký svět4.“ [Kirkpatrick 2010: 193] 

News Feed je i nadále jednou z nejhlavnějších funkcí Facebooku. Samotný 

algoritmus zobrazování příspěvků na sociální síti sice prošel mnohými změnami, ale 

práce s přenosem relevantních informací zůstala. Informace, které uživatelé na 

Facebooku vidí, jsou pro každého zcela unikátní. 

O období mezi lety 2008 a 2013 mluví Brügger jako o třetí vývojové fázi 

Facebooku. K tak zásadním změnám, jako k těm, které se udály během fáze druhé 

(2006–2008), sice nedošlo, ale i tak se sociální síť neustále rozšiřovala. Facebook 

nepatrně změnil vzhled, ale i nadále si ponechal svou typickou modrou barvu. Pro 

uživatele bylo možná tou největší změnou pohřbení uživatelsky oblíbené „Zdi“, 

kterou na přelomu roků 2011/2012 nahradila „Timeline“ [Brügger 2015]. Hlavní 

myšlenkou Timeline bylo rozšířit původní Zeď a umožnit uživatelům snadněji 

prohledávat své starší sdílené příspěvky. Uživatelé se tak mohli snadno podívat na 

to, co sdíleli před několika měsíci nebo dokonce i lety. Všechno, co někdy na síti 

sdíleli, tam tedy také zůstalo uchováno. Facebook se snažil více propojit s ostatním 

internetovým světem, nově se začala počítat sdílení příspěvků a v roce 2009 byl 

implementován prvek „To se mi líbí“ (angl. Like). Uživatelům se kdekoliv na 

internetu mohlo něco „líbit“ a okamžitě o tom věděli i jejich facebookoví přátelé. 

„Like button“ se rozšířil téměř všude, a i konkurence musela Facebooku ustoupit. 

Funkce „Facebook connect“ pak umožnila třetím stranám získat informace o 

uživatelích a opačně, což mělo za následek snazší používání sítě, rychlejší sdílení a 

tvorbu příspěvků. Facebook několikrát modifikoval svou službu „Gifts“, uživatelé 

mohli nakupovat reálné dárky za tzv. „Facebook credits“, vznikla tak nová virtuální 

                                                 
4 Z originálu přeloženo autorem práce. 
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měna, která své místo našla hlavně při hraní her na Facebooku [Brügger 2015]. 

Jednou z nejpopulárnějších facebookových her byla například hra FarmVille, kde se 

uživatelé stali hospodáři a museli se starat o svou virtuální farmu. Svůj herní vývoj 

mohli sdílet na svém facebookovém profilu, a dokonce mohli spolupracovat i se 

svými facebookovými přáteli (např. navštěvovat jejich farmy a pomáhat jim sklízet 

jejich úrodu). Služby „Gifts“ a „Facebook credits“ byly nakonec zrušeny, nahradila 

je funkce „Deals“, která podle polohy uživatelů navrhovala levné nabídky produktů 

a služeb [Brügger 2015].  

Facebook, nejen díky rychlému rozrůstání, musel nějakým způsobem 

generovat zisk. Jak Kirkpatrick upozorňuje, sociální síť se stala jedním 

z nejnavštěvovanějších míst na internetu a lidé byli ochotni tam trávit poměrně 

hodně času. Facebook začal vytvářet specifickou formu reklamy, která se stala 

součástí příspěvků sdílených na síti. 

„Zuckerberg podrobně vysvětlil své představy o reklamách na Facebooku. … 

‚Základní myšlenkou je, že reklamy by měly být součástí obsahu,‘ říká. ‚Musí to být 

organické informace, které sami uživatelé na síti vytváří. Mnoho informací, které 

lidé produkují, jsou ve své podstatě komerční. A pokud se podíváte na něčí profil, 

téměř všechna pole jsou svým způsobem komerční – hudba, knihy, výrobky, hry. 

Jsou součástí naší lidské identity, že se nám něco líbí a zároveň to má i obchodní 

hodnotu.‘“ [Kirkpatrick 2010: 260] 

Vznikly tzv. „Engagement ads“, kdy se lidé sami účastnili v komentářích 

propagace nějakého výrobku s cílem oslovit i přátele, kteří mohli tuto činnost 

pozorovat na své hlavní stránce (News Feed) [Kirkpatrick 2010: 261]. Autor knihy 

nešetří slovy, když prohlašuje, že je Facebook nejcílenějším médiem na světě. 

Inzerenti totiž chtějí své reklamy ukazovat hlavně těm, kteří o ně mají zájem 

[Kirkpatrick 2010: 265-266]. To jim Facebook díky svému chytrému algoritmu mohl 

poskytnout. Cílená reklama se spolu s růstem sítě během několika let ještě více 

zdokonalila. 

Stejně tak se rozrostla i mobilní platforma Facebooku. Už v roce 2010 se 

uživatelé mohli tzv. „čeknout“ na určitém místě. Jejich facebookoví přátelé pak byli 
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okamžitě informováni o jejich reálné poloze. Jak Brügger sám poznamenává, 

Facebook již dávno nebyl jen sociální sítí, ale plnohodnotným mediálním 

mechanismem, který si pro sebe „ukousl“ velkou část internetového prostoru 

[Brügger 2015]. Roku 2011 Facebook oficiálně představil funkci „Odebírat“ (angl. 

Subscribe), kdy uživatelé mohli sledovat jiné uživatele a jejich veřejné příspěvky, 

aniž by si je přidávali do přátel. Rok 2012 na Facebooku představil tzv. App Center, 

kde uživatelé mohli najít všechny aplikace nebo hry na jednom místě. Na scénu 

přicházely nové hry jako například SongPop, Candy Crush Saga, Dragon City nebo 

Clash of Clans [Purdy 2012]. Facebook se rozrůstal do všech směrů a snažil se 

uživatelům poskytnout ještě více možností. V roce 2013 Facebook změnil design 

tlačítek „To se mi líbí“ a „Sdílet“. Stejně tak svým uživatelům umožnil využívat tzv. 

Hashtagy – „klíčová slova“, která selektovala informace podle obsahu [Warman 

2013]. Stejnou možnost už několik let používala konkurenční sociální síť Twitter. 

Facebook opět dokázal převzít to nejlepší z internetu a implementovat to do své 

vlastní platformy. Uživatelé pak o rok později, v roce 2014, dostali více možností 

kontroly nad tím, co sdílí v aplikacích a hrách třetích stran, sociální síť pak 

zjednodušila nahrávání fotografií z mobilních aplikací a oddělila chatovací službu 

messenger do zcela nové platformy, která se jmenovala Facebook Messenger. 

Uživatelé byli nuceni si stáhnout separátní komunikační aplikaci, což vyvolalo vlnu 

kritiky. Už v roce 2015 prošly změnou fanouškovské stránky na Facebooku. Nově 

mohly vytvářet oficiální události nebo komunikovat se svými fanoušky skrze 

integrovaný chat, Facebook Messenger stejně jako běžní uživatelé [Jindle 2015]. 

V roce 2016 se Facebook začal zabývat falešnými poplašnými zprávami tzv. Fake 

news a vyvinul algoritmus, který měl za úkol takové zprávy filtrovat [Mosseri 2016]. 

Ve stejném roce sociální síť spustila dlouho očekávanou funkci „Reactions“, 

uživatelé tak konečně mohli reagovat na příspěvky i jinak než pouze pozitivně, jen 

zvednutým palcem nahoru. Nově přibyly možnosti: „Super, Haha, Paráda, To mě 

mrzí, To mě štve“ [Krug 2016]. Další novinkou, která ale vzbudila mezi uživateli 

velkou vlnu kritiky, je funkce „Facebook Live“, kterou sociální síť začala 

zpřístupňovat už v srpnu roku 2015. Pro všechny uživatele byla funkce dostupná až 

o několik měsíců později. Uživatelé se díky svým mobilním telefonům mohli se 
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svými přáteli (případně i zbytkem světa) spojit v živém vysílání. Všichni uživatelé 

tak v reálném čase sledovali dění svých přátel. S podobnou funkcí přišel již dříve i 

konkurenční Twitter, jeho variace se nazývala „Periscope“ a je i nadále funkční 

službou. Funkce „Facebook Live“ je kontroverzní hlavně proto, že se odehrává 

„živě“ a může veřejně publikovat i explicitní materiál [Hern 2017]. Facebook i přes 

kritiku svou službu uživatelům nadále zpřístupňuje. 

2.3 Facebook dnes a jeho vize do budoucna 

Facebook i v době psaní této práce nadále zůstává největší sociální sítí na 

světě. V roce 2015 se na oficiální fanouškovské stránce Facebooku objevila 

informace, která prohlašovala, že se na sociální síť připojila celkem jedna miliarda 

uživatelů [Facebook 2015]. Samozřejmě je nutné brát v potaz i falešné nebo 

duplicitní profily sloužící například k marketingovým účelům a k rozšiřování fake 

news (více o falešných uživatelích v následující podkapitole). I tak se ale sociální 

síti nevyrovná žádná jí podobná síť. Podle webové stránky Statista.com měl 

Facebook v roce 2017 něco málo přes dvě miliardy aktivních uživatelů. Na druhém 

místě za ním se pak objevila video síť YouTube s jeden a půl miliardy aktivními 

uživateli. Ku příkladu další konkurenční sociální síť, Twitter, má v porovnání 

s Facebookem „jen“ 328 milionů aktivních uživatelů [statista.com 2018]. Už jen 

množství uživatelů naznačuje, že Facebook bude minimálně dalších několik let 

vládnout internetu. I Facebook ale nepřestává do své platformy implementovat nové 

prvky. V prosinci roku 2017 například představil novou funkci nesoucí označení 

„Uspat příspěvek“ (angl. Snooze), která má za cíl poskytnout uživatelům Facebooku 

„malou pauzu“ od příspěvků svých přátel, stránek nebo dokonce i od skupin, kterých 

jsou uživatelé součástí [Muraleedharan 2017]. V praxi si tedy uživatelé mohou 

vybrat dobu celkem třiceti dní, kdy nebudou rozptylováni těmi příspěvky, které 

nechtějí vidět. Facebook samozřejmě ponechal stávající možnost přestat odebírat 

příspěvky, které uživatele nezajímají nebo skrýt ty přátele, o jejichž činnost a 

interakce nemají uživatelé zájem.  

V lednu roku 2018 zveřejnil tvůrce Facebooku Mark Zuckerberg na svém 

oficiálním veřejném facebookovém profilu prohlášení ohledně toho, jakým směrem 
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se jeho sociální síť chystá do budoucna vydat. Pro účely této diplomové práce jsem 

jeho otevřený dopis přeložil do českého jazyka:  

„Jednou z velkých oblastí, které bychom se chtěli v roce 2018 věnovat je to, 

zda je čas uživatelů, který na Facebooku tráví dobře vynaložený. Facebook jsme 

vytvořili proto, abychom lidem pomohli zůstat v kontaktu a abychom stmelili blíž i 

ty, na kterých nám tolik záleží. Proto jsme vždy řadili přátele a rodinu do samotného 

jádra uživatelské zkušenosti. Výzkum odhaluje, že posilování vztahů zlepšuje 

celkové naše blaho a štěstí. Nedávno jsme ale od naší komunity získali zpětnou 

vazbu, která ukazuje, že veřejný obsah (jako jsou obchodní příspěvky, příspěvky 

značek a médií) zastiňuje osobní momenty, které nás vedou ke vzájemnému 

sbližování. Je snadné porozumět, jak jsme se sem dostali. Video obsah a další 

veřejné příspěvky v posledních několika letech zažily na Facebooku obrovský 

nárůst. Tím, jak veřejný obsah svým počtem převýšil příspěvky Vašich přátel a 

rodiny, se změnila i rovnováha příspěvků v News Feed, a zastínila tak nejdůležitější 

věc, kterou Facebook zprostředkovával – pomoc vzájemně propojovat své uživatele. 

Cítíme odpovědnost za to, abychom se ujistili, že naše služby neposkytují jen formu 

zábavy, ale že mají hlavně také podíl na lepší životní podmínky lidí. Proto jsme se 

tímto trendem blíže zabývali a mimo vlastních výzkumů s předními odborníky na 

vysokých školách, jsme zohlednili i další akademické výzkumy. Výzkum ukazuje, 

že pokud používáme sociální sítě k tomu, abychom se spojili s lidmi, na kterých 

nám záleží, může to mít dobrý vliv i na naše životní podmínky. Cítíme se více 

propojeni a zároveň méně osaměle, což koreluje s dlouhodobou mírou spokojenosti 

a zdraví. Na druhé straně, pouhé pasivní čtení článků nebo sledování videí (a to 

dokonce i pokud jsou zábavná nebo informativní) nemusí na uživatele mít tak dobrý 

vliv. Na základě tohoto zjištění učiníme zásadní změnu v tom, jak Facebook 

vytváříme. Měním cíl, který předkládám našim produktovým týmům. Místo 

zaměřování se na relevantnost příspěvků, se chci zaměřit na obsah, který Vám 

pomůže nalézt smysluplnější sociální interakce. Změny tímto směrem jsme začali 

provádět již minulý rok, ale bude trvat ještě několik měsíců, než se tento nový 

způsob dostane do všech našich produktů. První změny, které budete moci spatřit 

budou v News Feed, kde uvidíte více příspěvků od svých přátel, rodiny a skupin, 
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kterých jste součástí. Jakmile tuto funkci spustíme, uvidíte méně veřejného obsahu, 

jako jsou obchodní příspěvky, příspěvky značek nebo médií. A veřejný obsah, který 

budete moci vidět, bude standardizovanější – měl by mezi lidmi podporovat 

smysluplné interakce. Pro představu, na Facebooku je spousta těsně provázaných 

komunit okolo televizních pořadů a sportovních týmů. Zpozorovali jsme, že lidé u 

živě přenášených videí mezi sebou interagují daleko více než u normálně sdílených 

videí. Některé zprávy navíc pomáhají navazovat konverzace na důležitá témata. Ale 

příliš často dnes sledování videí, čtení zpráv nebo aktualizování stránky představuje 

pouhý pasivní zážitek. Nyní bych chtěl, aby následující vyznělo jasně: díky těmto 

změnám předpokládám, že se určitá míra angažovanosti jedinců trávících svůj volný 

čas na Facebooku zmenší. Zároveň ale očekávám, že čas, který uživatelé na síti 

stráví bude mnohem hodnotnější. A pokud uděláme správnou věc, věřím také, že 

bude mít v dlouhodobé perspektivě pozitivní dopad na naši komunitu, a i na 

podnikání. Společnost Facebook se v nejlepším případě vždy starala o osobní vazby 

uživatelů. Tím, že se zaměříme na to, abychom jedince stmelili (ať už jde o rodinu 

a přátele, nebo o podstatné momenty, které se odehrávají ve světě) můžeme pomoci 

zajistit, aby byl Facebook ve výsledku dobře stráveným časem5.“ [Zuckerberg 

2018a]. 

Tím, jak do sebe Facebook absorboval nejrůznější sféry internetového života, 

se stal něčím mnohem víc než jen sociální sítí, která by měla jedince sdružovat za 

účelem kontaktu. Velkou roli v této změně sehrál zejména vznik News Feed, který 

je založený na inteligentním algoritmu a na cílené reklamě. Ze sociální sítě se stal 

nástroj, který v mnoha směrech zasahuje do osobních životů svých uživatelů i 

v čase, který tráví mimo internet. Možná i právě proto se po dvanácti letech 

Facebook rozhodl razantně změnit celou svou ideologii používání mediální 

platformy jako celku. Je si dobře vědom, že někteří jeho uživatelé přestali díky 

cíleným příspěvkům v News Feed být aktivními a začali pasivně přijímat vše, co 

jim sociální síť automaticky generovala a mnohdy i díky cíleným reklamám 

vnucovala. Facebook sice díky algoritmům své uživatele dokázal poměrně dobře 

                                                 
5 Z originálu přeloženo autorem práce. 
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rozpoznat, a to včetně jejich zálib, nicméně se ze sociální sítě vytratila osobitost 

jednotlivých uživatelů. Tu chce Facebook v následujících letech získat zpátky i za 

předpokladu, že by mohlo dojít k odlivu některých jeho uživatelů. Mark Zuckerberg 

naznačuje, že hlavní prioritou sociální sítě nebudou jenom „smysluplné interakce“ 

a vztahové linie jednotlivých uživatelů, ale zároveň i kvalita používání sítě, která by 

měla mít hlavně pozitivní dopad na jednotlivce a na jejich celkovou životní úroveň.  

Nemění se ale jen News Feed. Už v roce 2017 začal Facebook veřejně 

experimentovat s rozšířenou realitou (angl. augmented reality, zkr. AR). 

Farrugia a Merienne definují rozšířenou realitu jako seskupení různorodých 

technologických prvků, které jsou navrhnuté tak, aby propojily virtuální a reálné 

aspekty v jeden koherentní obraz. Autoři upozorňují, že v nynější době je AR 

navržená a využívaná zejména na chytrých telefonech a tabletech. Dochází tak ke 

kombinaci hardwaru (jako jsou senzory telefonu, kamera, grafický a jiné procesory) 

a softwaru [Farrugia, Merienne 2017]. Autoři Kipper a Rampolla upozorňují na to, 

že rozšířená realita bývá mnohdy zaměňována s „vizuálním vyhledáváním“, které 

charakterizují jako vyhledávání pomocí obrázků nebo jako skenování objektů na 

internetu podle relevantních informací. Naopak rozšířená realita (AR) v reálném 

čase kombinuje reálné a virtuální informace a zároveň pracuje ve 3D prostředí. 

Stejně jako Farrugia a Merienne mluví o nutnosti hardwarového a softwarového 

vybavení. Hardwarovou nutností je buď počítač nebo chytrý telefon, který je 

vybaven fotoaparátem a funkční GPS. Zařízení pomocí speciálních „značek“ 

implementuje virtuální objekty do skutečného prostředí. Za software potřebný 

k funkčnosti AR považují autoři hlavně speciální aplikace, webové služby nebo 

speciální servery. Autoři si již v době psaní svého textu všímali možných 

negativních dopadů. Jedním z těchto dopadů je podle nich například ztráta soukromí 

uživatelů. K rozšířené realitě totiž patří zejména již zmíněný fotoaparát, který snímá 

reálné okolí a může proto na své uživatele prozradit víc, než z počátku byli ochotni. 

[Kipper, Rampolla 2012: 4-5, 25]. Nutno dodat, že v době psaní této práce je text 

z důvodu rychle vyvíjejících se technologií poněkud zastaralý, nicméně 

charakteristika rozšířené reality je více než výstižná.  
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Běžný uživatel se mohl poprvé ve větší míře s rozšířenou realitou setkat 

například v roce 2016 s příchodem mobilní hry Pokémon Go. Hráčům se na 

obrazovkách telefonu zobrazila reálná mapa jejich okolí. Jakmile se uživatelé začali 

po tomto okolí pohybovat, mohli narazit na virtuální příšerky (Pokémony) a pomocí 

fotoaparátu a zabudované GPS s nimi následně interagovat. Oblíbenost hry měla za 

následek masivní nárůst oblíbenosti AR technologií. Facebook uživatelům 

rozšířenou realitu nejprve představil ve své aplikaci v dubnu roku 2017 v podobě 

speciálních filtrů, které upravovaly fotografie uživatelů. V praxi se tak mohl jedinec 

vyfotit tak, že buď vypadal jako někdo jiný (obvykle jako zvíře či jako filmový 

hrdina) nebo mohl svou podobu nějakým způsobem vylepšit. V obou případech byl 

do reálné fotografie implementován prvek virtuální reality. Ve stejnou dobu bylo 

v beta verzi Facebookem spuštěno tzv. AR Studio, které umožňovalo některým 

developerům s rozšířenou realitou pracovat. V prosinci roku 2017 bylo AR Studio 

zpřístupněno všem, kteří o něj mají zájem. Facebook na své konferenci F8 

několikrát prezentoval rozšířenou realitu jako budoucnost technologického vývoje 

[Kirkpatrick 2017]. Je zcela možné, že AR technologie bude v budoucnu hrát velkou 

roli, nejen v interakcích uživatelů. 

Únik uživatelských dat a ovlivňování voleb 

Zpravodajská agentura Reuters přišla 17. března 2018 s informací o tom, že 

analytická společnost Cambridge Analytica shromáždila soukromá data od více než 

50 milionů uživatelů Facebooku. Tato data měla sloužit k vývoji nástroje, který 

mohl za pomoci algoritmu Facebooku ovlivňovat americké prezidentské volby 

v roce 2016. Cambridge Analytica vytvořila tzv. behaviorální mikrotargeting 

kombinovaný s analýzou osobností uživatelů Facebooku. Nástroj dokázal předvídat 

a ovlivňovat masové chování navíc spojené s demografickými údaji o uživatelích 

[Ingram, Henderson 2018].  

Uniklá uživatelská data jsou pro Facebook obřím problémem a mohou se 

proto stát silnou zbraní v ovlivňování jedinců. Vesselin Popov, člen týmu 

Psychometrics centre na univerzitě v Cambridge, v rozhovoru pro Týdeník Respekt 

říká, že z pouhých tří set lajků je možné poznat jedince lépe, než jej znají jeho 
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nejbližší [Horký 2018]. Díky uniklým datům se třetí strany dostaly k osobnostním 

profilům jednotlivých uživatelů a mohly tak záměrně manipulovat s tvorbou jejich 

názoru. Uživatelé si tak nemuseli být vědomi, že názor ve skutečnosti není jejich, 

ale někoho jiného. 

21. března 2018 se k situaci na svém Facebookovém profilu vyjádřil i 

zakladatel Facebooku, Mark Zuckerberg. Přiznává, že jeho zodpovědností je 

především chránit uživatelská data a pokud takovou odpovědnost nenaplní, pak si ji 

ani nemůže zasloužit. Ve svém příspěvku informuje uživatele své platformy o tom, 

co se vlastně stalo, jaké kroky Facebook podnikl v minulosti a jaké kroky podnikne 

do budoucna. Připomíná, že v roce 2007 se Facebook snažil o propojení své 

platformy s vývojářskými aplikacemi, uživatelé proto mohli své informace sdílet se 

třetí stranou. V roce 2013 vytvořil výzkumník Aleksandr Kogan z Cambridgské 

univerzity osobnostní kvíz, který sbíral jak data uživatelů, kteří si kvíz vyzkoušeli, 

tak i některá data jejich přátel. V roce 2014 se Facebook takovému sběru dat snažil 

zabránit zpřísněnými kroky. Podobná aplikace, kterou vyvinul Kogan by podle 

Zuckerberga v roce 2014 již v tak velkém sběru dat neuspěla. V roce 2015 se 

Facebook dozvěděl, že Kogan sdílel uživatelská data se společností Cambridge 

Analytica. Vzhledem k tomu, že šlo o rozpor se zásadami Facebooku, žádala 

sociální síť Kogana a Cambridge Analyticu o smazání těchto dat. Ke smazání dat 

ale nedošlo. To se podle zakladatele sociální sítě Facebook dozvěděl teprve až 

s kauzou s uniklými daty. Facebook podle Zuckerberga provede rozsáhlý audit 

aplikací, které mají přístup k osobním datům uživatelů, odstraní přístup k datům těm 

aplikacím, které uživatelé nevyužívali více jak 3 měsíce, omezí sdílená data na 

jméno, profilový obrázek a emailovou adresu uživatelů, donutí developery aplikací 

o písemný kontrakt o přístupu k citlivým informacím a v následujících měsících 

také zprovozní funkci, která uživatelům umožní mít větší přehled o tom, jaká data 

se třetími stranami sdílejí. Zuckerberg slibuje, že udělá vše proto, aby se Facebook 

se svou krizí vypořádal a poskytoval ještě kvalitnější služby [Zuckerberg 2018b]. 
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2.4 Uživatelé Facebooku a jejich vzájemné interakce  

Větší množství na internetu sdílených informací a vyšší míra participace 

publika vytváří z internetu v McLuhanově terminologii chladné médium. Facebook 

se v průběhu let pokoušel o to, aby svým uživatelům zprostředkoval co nejvíce 

uživatelských možností. Rozšíření těchto funkcí vybízí k otázce, zda je Facebook jen 

pouhou webovou stránkou nebo plnohodnotným svébytným médiem. Samotná 

sociální síť Facebook svým uživatelům generuje různorodý obsah. V předchozí 

podkapitole jsem se věnoval i tomu, jaký algoritmus takový obsah vytváří a proč je 

pro každého uživatele zcela unikátní. Uživatelé na Facebooku mohou sledovat nejen 

své spřátelené kruhy, zpravodajství, oblíbené celebrity, politiky nebo fanouškovské 

skupiny, ale zároveň mezi sebou mohou i interagovat a vystupovat ve veřejných 

diskusích.  

Interakce uživatelů na Facebooku v perspektivě Goffmanova divadla 

Spletitá síť vztahů na sociální síti vybízí majitele svých profilových účtů ke 

vzájemné interakci, pro kterou je typické hlavně to, že je automaticky prezentována 

dalším uživatelům. Objevuje se tu proto pomyslné publikum, které se navíc může do 

zmíněných interakcí aktivně zapojovat. Tento popis sám o sobě připomíná něco, 

čemu se na počátku šedesátých let dvacátého století věnoval americký sociolog 

Erving Goffman. Dramaturgickou perspektivu interakcí mezi jedinci rozvinul v díle 

Všichni hrajeme divadlo, které vyšlo v roce 1959. Hlavní myšlenkou díla, jak už 

naznačuje jeho samotný název, jsou role, které jedinci v rámci společnosti hrají. 

Goffman tak rozebírá identity jedinců, kteří se snaží u ostatních vyvolávat 

přesvědčivý dojem svých rolí. Pracuje se dvěma extrémy, s momentem, kdy se 

jedinec se svou rolí ztotožní natolik, že se stane jeho součástí, ale i s případem, kdy 

jedinec své vlastní roli naopak nevěří. Jak sám poznamenává, nejde o dva konce 

rádoby nějaké škály, ale spíše o jistoty a obranné mechanismy jedinců. Představy o 

roli, kterou lidé hrají pak vytváří z jedinců osobnosti [Goffman 1999: 25-27]. 

Goffman se následně zabývá momentem, kdy je jedinec v bezprostřední přítomnosti 

„souboru pozorovatelů“, na které má mít hra nějaký vliv. Konkrétně mluví o 

„fasádě“, která se skládá ze scény a z osobní fasády. 
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„Užijeme-li termínu ‚scéna‘ k označení jevištních součástí výrazového 

vybavení, pak můžeme užít termínu ‚osobní fasáda‘ k označení dalších částí 

výrazového vybavení, které nejúžeji identifikujeme se samotným účinkujícím a 

které, jak přirozeně očekáváme, budou účinkujícího následovat kamkoli. Do osobní 

fasády můžeme zahrnout odznaky úřadu či hodnosti; oblečení; pohlaví; věk a rasu; 

velikost a vzhled; držení těla, způsob mluvy, výraz obličeje, gestikulaci, a tak 

podobně. Některé z těchto ‚nosičů znaků‘, jako například rasový typ, jsou relativně 

dané a ani po dlouhé době se u jednotlivce v různých situacích nemění.“ [Goffman 

1999: 30]  

Goffman se v dalších podkapitolách zabývá jednotlivými „hereckými 

výkony“ jedinců. Následně ale otevírá myšlenku „herecké spolupráce“, kterou 

nazývá pojmem týmy [Goffman 1999: 81]. Tým je pro Goffmana jakousi 

„dramaturgickou spoluprací“, kdy jednotliví členové spolupracují na udržení 

určitého dojmu a používají ho jako nástroj k dosažení svých cílů [Goffman 1999: 

88]. „Tým má tedy něco z vlastností tajného spolku. Obecenstvo si samozřejmě 

může být vědomo toho, že všechny členy týmu váže dohromady pouto, kterým není 

vázán žádný člen obecenstva.“ [Goffman 1999: 104] 

Jakákoliv hra rolí se také musí odehrávat v nějakém prostoru. Takový prostor 

Goffman nazývá regionem. Ten dělí na přední region, zadní region a region 

zbytkový. Zatímco v předním regionu dochází k interakci s publikem, zadní region 

představuje zákulisí, kde dochází k událostem, které ovlivňují herecké výkony 

v předním regionu, ale jsou obecenstvu ukryty [Goffman 1999: 108-109, 113, 132]. 

Region zbytkový jsou pak podle Goffmana všechna místa, která nejsou vymezena 

předním a zadním regionem. Jedinci, kteří se v těchto místech vyskytují, nejsou 

členy publika a ani nejsou herci na pomyslném pódiu. Jejich příchod může narušit 

celkovou hru a spojit tak obecenstvo, které se stane součástí „zákulisí“ nebo 

jednoduše vyvolat snahu o zařazení nově příchozího mezi členy publika [Goffman 

1999: 132, 136].  

Goffmanovy myšleny lze aplikovat, ačkoliv poněkud abstraktně, i na 

interakce, ke kterým dochází na sociální síti Facebook. „Osobní fasády“ uživatelů se 
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přímo vyskytují na jejich facebookových profilech. Tam je totiž možné nalézt jak 

jejich profilové fotografie, pohlaví, věk, kontaktní údaje, ale také je tam možné 

nahlédnout i na „způsob jejich mluvy“ publikovaný v krátkých statusech. 

Facebookový profil tak často vystupuje jako jejich elektronický otisk a 

v Goffmanově terminologii jako přední region (přední region na Facebooku by se 

zároveň dal charakterizovat i jako jakákoliv uživatelská aktivita, která se zobrazuje 

určitému publiku).  

Propojením Goffmanovy teorie s McLuhanovým vnímáním médií se 

v osmdesátých letech dvacátého století věnoval americký profesor komunikace 

Joshua Meyrowitz. V Goffmanově perspektivě jsou podle něj situace vztažené 

k nějakému fyzickému místu, podle Meyrowitze ale není povaha interakcí 

definována fyzickým prostředím, ale zejména vzorci informačního toku [Meyrowitz 

2016: 42]. Meyrowitz si všímá toho, že elektronická média nepřináší jen snazší 

přístup k informacím, ale vytváří zcela nové situace a typy chování. Pracuje 

s Goffmanovými regiony a upozorňuje na to, že díky elektronickým médiím dochází 

ke stírání jednotlivých prostorů. Pro takové slučování situací má pojem „střední 

zóna“. Ve střední zóně může publikum sledovat přesuny aktéra mezi zákulisím a 

jevištěm. Aktér si toho je dobře vědom a své chování tomu přizpůsobuje [Meyrowitz 

2016: 50].  

Marie Pospíšilová se ve své práci Facebooková (ne)závislost zabývá 

aplikováním Goffmanovy teorie spolu s Meyrowitzovou střední zónou. Kvalitativně 

se v té souvislosti snaží nahlédnout i na závislost jednotlivých uživatelů na 

Facebooku. Pospíšilová zdůrazňuje, že interakční regiony nejsou vždy něčím stálým 

a mění se podle přístupu jednotlivých uživatelů.  

„To, co jedni chápali jako zákulisí, vnímali druzí jako forbínu.6 Jedno místo 

pak mohlo sloužit jako více interakčních regionů v tom samém čase i pro jednoho 

uživatele. Záleželo totiž na tom, vůči kterému publiku se interakce vztahovaly.“ 

[Pospíšilová 2016: 58].  

                                                 
6 Přední region.  
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Podle Pospíšilové se nadále diferencioval i vnitřní prostor samotného 

Facebooku, uživatelé totiž komunikovali jak v předním, tak i zadním regionu a za 

onu střední zónu pak považovali zejména hlavní stranu Facebooku [Pospíšilová 

2016: 59]. Pospíšilová ale upozorňuje, že chování uživatelů v rámci jednotlivých 

regionů nebylo automatické, nýbrž vznikalo přes jednotlivé fáze užívání sociální 

sítě. Silné vazby vznikaly zejména v zadnímu regionu (v integrovaném chatu), kde 

mezi sebou uživatelé komunikovali na osobnější úrovni [Pospíšilová 2016: 61, 64].  

Autorka za publikum považuje zejména spřátelené okruhy jednotlivých 

uživatelů, tedy jedince, se kterými se uživatelé na Facebooku spojili. Stejně tak 

upozorňuje na skutečnost, že někteří uživatelé mohli být z různých důvodů z tohoto 

publika vyřazeni [Pospíšilová 2016: 59]. V případě komentování témat sdílených od 

třetích stran (ze stránek, ale i otevřených skupin) vstupují uživatelé do „veřejného 

prostoru“, publikem se proto nestávají jen přátelé samotných uživatelů, ale všichni 

uživatelé Facebooku, kteří mají o stejné stránky či skupiny zájem. Zadní region proto 

v takovém měřítku nemusí vystupovat jen jako chat, ale může představovat i všechny 

příspěvky, které uživatelé sdílí se svými přáteli. V těchto situacích se mohou projevit 

i Goffmanovy týmy. Jako tým v tomto případě mohou vystupovat například přátelé 

jednotlivých uživatelů, kteří svého známého veřejně podporují v diskusích, pokud se 

v rámci své role dostává do střetu s někým dalším. Mohou ho podpořit například 

pasivními reakcemi jako je například „To se mi líbí“, nebo aktivně, tedy svými 

komentáři. Navenek přitom přátelé vystupují jako blízcí dotyčného uživatele, a to 

mnohdy i přes fakt, že uživatel není vždy v aktivním kontaktu se všemi svými 

Facebookovými přáteli.  

I v diskusích, jako v každé jiné „hře“ si pak uživatelé mohou najít oblíbence, 

se kterými názorově souhlasí nebo se jim líbí jejich projev. Eric Berne, psychiatr a 

autor knihy z roku 1970, Jak si lidé hrají, se blíže zabýval takovýmito „všedními 

hrami“, které bychom v tomto případě mohli zahrnout mezi interakce.  

„Než skončí společenská událost, každý člověk si vybere určité hráče, 

s kterými by se chtěl i nadále stýkat, a vyloučí ostatní bez ohledu na to, jak obratně 

nebo příjemně se během zábavy projevovali. Dotyčný si zvolí toho, kdo mu připadá 
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jako nejvhodnější partner pro další, komplexnější vztahy, to jest – pro hry. Tento 

řídící systém, byť racionální, probíhá většinou podvědomě a instinktivně.“ [Berne 

1970: 48] 

Podobný výběrový systém může fungovat i v rámci veřejných diskusí. 

Uživatelé totiž mají přístup k profilům jiných uživatelů, kteří se do diskusí zapojují. 

Jak sám Berne dále vysvětluje, takové sympatie mohou vést například k navázání 

přátelství či k jinému kontaktu [Berne 1970: 49]. 

Publikum 

Publikum je důležitou součástí nových médií. Lidé se mohou, ale nemusí 

aktivně zapojovat a vyjadřovat tak svůj názor. K tomu, aby bylo možné definovat, 

co přesně publikum v rámci sociální sítě Facebook představuje, je nutné nejprve 

vysvětlit, co se publikem v případě médií rozumí.  

Slovník mediální komunikace publikum charakterizuje jako uskupení jedinců 

užívajících média. Tento soubor jedinců pak rozděluje podle jejich aktivity. 

Publikum lze obecně rozdělit na publikum aktivní, které má schopnosti si mezi 

jednotlivými médii vybírat a publikum pasivní, jehož účastníci jsou závislí na 

obsazích médií a pasivně takové obsahy i přijímají [Volek 2004: 197-198].  

Naopak Jirák a Köpplová se blíže zabývají samotným vývojem mediálního 

publika z hlediska vývojových období. Vývoj publika pak spatřují zejména ve 

čtyřech hlavních etapách. První etapou je pro ně období elitního publika, které 

charakterizuje spíše utváření publika sama o sobě. Šlo většinou o vzdělance, kteří 

k textům a rozebíraným tématům přistupovali hlavně kriticky. Další etapou je 

masové publikum, které se projevuje hlavně svou vysokou početností, anonymitou 

jedinců, ale i prostorovou a časovou rozptýleností. Masové publikum se začalo 

utvářet už v 19. století z masového tisku. Jako třetí etapu autoři uvádí segmentované 

a specializované publikum, kde se samotné masové publikum tříští na různé 

specializované segmenty, především je závislé na zájmech jednotlivých skupin lidí. 

Poslední vývojovou etapou je interaktivní publikum, které se prosadilo hlavně díky 

nástupu síťových médií. Autoři popisují, že čtenáři mají na výběr, co konkrétně 
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budou číst a že na sebe čtenáři do jisté míry přebírají i role editorů a autorů. To 

zejména díky možnostem veřejně komentovat. Rysem je pak samotná možnost 

interakce vůči sdíleným obsahům [Jirák, Köpplová 2015: 198-203]. 

Právě prvkem interakce v rámci mediálního publika se ve svém článku 

Convergence culture in the creative industries zabývá i Mark Deuze. Mluví o snaze 

publika dostat média pod svou vlastní kontrolu, tím, aby mohlo publikum veřejně 

interagovat. Sám zmiňuje, že nejde úplně o nové koncepty, samotná myšlenka 

participace uživatelů je totiž podle něj důsledkem frustrace z uměle vytvářených 

televizních pořadů s jasně stanoveným scénářem. Nezapomíná ani na to, že interakce 

uživatelů může mít ve výsledku pozitivní vliv na příjem firem, které mediální 

participaci podporují (např. interaktivní reklamy). Autor udává několik konkrétních 

příkladů, mezi kterými například zmiňuje i prodejního giganta Amazon. Tvrdí, že za 

nárůstem oblíbenosti této stránky stojí zejména to, že společnost povolovala lidem 

se aktivně zapojovat na tvorbě svého obsahu. Lidé tak mohli doporučovat produkty, 

psát k nim komentáře apod. [Deuze 2007].  

Na sociální síti mají uživatelé možnost aktivně komentovat veškerou 

uživatelskou aktivitu včetně sdíleného zpravodajství nebo událostí ze životů svých 

známých. Jak zmiňuje Marie Pospíšilová, právě možnost interakce mezi uživateli je 

jedním z hlavních důvodů, proč na sociální stránce jedinci zůstávají. Sociální kapitál 

v podobě komunikace a kontaktu hraje tedy při užívání Facebooku primární roli 

[Pospíšilová 2016: 64]. Spolu s užíváním sítě souvisí i aktivita jedinců, kteří 

v podstatě tvoří její obsah. Rád bych se proto věnoval lidem, kteří Facebook 

používají. 

Uživatelé Facebooku 

Marie Pospíšilová zmapovala používání sociální sítě Facebook pohledem 

uživatelů od zahájení jejich „facebookové kariéry“.  

„Nejprve uživatelé hovořili o situaci před vstupem do facebookového 

prostředí, následoval vstup na Facebook a prostor pro prvotní orientaci ve 

facebookovém prostředí, který byl nazván etapou novictví, na to navazovala fáze 
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experimentování, kdy uživatelé zkoušeli různé možnosti Facebooku, a kariéra byla 

zakončena etapou pojmenovanou rutinérství.“ [Pospíšilová 2016: 81] 

Autorka ale dále upozorňuje na to, že ne všichni uživatelé prožívali tento 

vývoj shodně, zejména z toho důvodu, že mohli na Facebooku odlišně vnímat 

intenzitu jednotlivých aktivit. Marie Pospíšilová se zabývala i motivací jedinců 

k tomu začít Facebook používat. Ty podle ní byly různorodé, zejména šlo ale o 

zvědavost, popud kamarádů nebo o funkce a výhody, které jim v té době Facebook 

nabízel [Pospíšilová 2016: 81]. Samotná fáze experimentování se pak podle 

Pospíšilové projevovala tím, že uživatelé více experimentovali s identitou. 

Experimentovali zároveň i s hraním her nebo se psaním facebookových statusů. 

Sebeprezentace byla v této fázi velmi klíčová, ale její větší míra mohla vést i 

k třídění uživatelů a jejich následnému vymazávání z blízkých kruhů [Pospíšilová 

2016: 82-83]. 

Autorka dále pracuje s typologií uživatelů sociálních sítí, kterou kvantitativně 

provedli Heim a Brandtzæg. Ti uživatele sociálních sítí rozdělili na: sporadické 

uživatele, pozorovatele, socializéry, debatéry a aktivní uživatele [Pospíšilová 2016: 

78]. Tuto typologii se podařilo validovat Martě Musilové v její bakalářské práci. Z té 

vyplývá, že nejaktivnější skupinou uživatelů jsou pozorovatelé (pasivní uživatelé) a 

sdíleči (tak byli nazváni uživatelé, kteří jakkoliv na Facebooku nějakým způsobem 

přispívají). Musilová tvrdí, že skupina sdílečů je sice podobná debatérům, nicméně 

sdíleči aktivně nediskutují [Musilová 2012: 43]. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci své práce chci věnovat právě interakcím, ke 

kterým na Facebooku dochází v diskusních vláknech pod sdílenými příspěvky, jsou 

pro mě důležití hlavně jedinci, kteří se takových diskusí nějakým způsobem účastní. 

Interakcemi na internetu se zabýval například Jiří Homoláč, který se ve své publikaci 

Internetové diskuse o cikánech a Romech věnoval diskursivní analýze komentářů, 

rozlišil několik obecných tendencí sdílených komentářů. Jednak si všiml toho, že 

diskuse jsou na internetu dostupné delší dobu, že diskutující přesně netuší, kdo je 

v dané chvíli online (tedy, zda se diskuse v dané chvíli účastní aktivně nebo pasivně), 

že diskutující používají přezdívky, že se v diskusích objevují vulgarismy, že mají 
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diskuse nějakého administrátora, ale také si všiml toho, že se v diskusích objevují 

trollové, kteří provokují například i tím, že se vydávají za někoho jiného [Homoláč 

2009: 46-52]. 

Na Facebooku jsou sice uživatelé nuceni používat svá reálná jména, ale 

vyskytují se tam i jedinci, kteří se vydávají za někoho jiného.  

Falešní uživatelé Facebooku a šíření Fake News 

Katharina Krombholz, Dieter Merkl a Edgar Weippl se už v roce 2012 ve své 

práci Fake Identities in Social Media: A Case Study on the Sustainability of the 

Facebook Business Model zabývali falešnými profily, které se na Facebooku 

objevují. Vytvořili celkem šest falešných profilů napříč třemi věkovými kategoriemi 

(většina z nich byly ženy). Navíc vytvořili ještě jeden profil, kde byla místo 

profilového obrázku zobrazena kočka a na profilu nebyla zveřejněna žádná 

informace o pohlaví uživatele. V rámci experimentu vytvořili ještě jeden falešný 

profil, který si všechny ostatní profily přidal do přátel. Autoři experimentu se snažili 

o důvěryhodnost falešných profilů, proto všechny falešné profily obsahovaly 

profilový obrázek obsahující tvář reálného člověka (mimo profilu s kočkou). Falešné 

profily rozesílaly žádosti o přátelství na základě doporučení samotného Facebooku 

(Lidé, které možná znáte). Profily byly po skončení experimentu deaktivovány za 

účelem ochrany soukromí účastníků výzkumu, kteří byli navíc v rámci práce 

anonymizováni [Krombholz, Merkl, Weippl 2012: 182-184]. Autoři zjistili, že 

nejvíce přátel získávají hlavně profily mladých žen. Uživatelé Facebooku se zprvu 

zajímali o to, odkud by mohli falešného uživatele znát. Autoři ale dále zjistili, že čím 

více měl falešný profil přátel, případně společných přátel s dalšími uživateli, tím více 

profil nabýval na důvěryhodnosti. Praví uživatelé proto falešným profilům na 

Facebooku věřili a neměli tak ani důvod zpochybňovat jejich pravost. Stejně tak 

vyšlo najevo, že v důvěryhodnosti hraje velkou roli i atraktivita jednotlivých profilů. 

Autoři dále provedli kvalitativní skupinovou diskusi s dospívajícími studenty. 

Většina účastníků diskuse měla na Facebooku nastavenou ochranu soukromí svých 

dat, přesto řekli, že by si do přátel přidali člověka, kterého by osobně neznali, ale byl 
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by stejného věku, ze stejného města a stejné školy. Dalším kritériem pak byli 

společní přátelé takového profilu [Krombholz, Merkl, Weippl 2012: 185, 196, 199] 

Experiment demonstruje, že falešné účty na Facebooku nejenže existují, ale 

že je navíc velmi snadné získat si důvěru jiných uživatelů díky „společným 

přátelům“, a to i za předpokladu, že nikdo ve výsledku falešného uživatele osobně 

nezná.  

Falešné profily často bývají spojovány s fake news, obzvlášť tomu bylo u 

amerických prezidentských voleb v roce 2016. Hunt Allcott a Matthew Gentzkow se 

ve své práci věnují zejména těmto volbám, ale také i šíření fake news po sociálních 

sítích. Za fake news považují články, které jsou záměrně lživé a mají za cíl zmást 

své publikum [Allcott, Gentzkow 2017: 213]. Autoři zmiňují, že fake news se ve 

většině případů objevují hlavně na webových stránkách, jejichž názvy připomínají 

reálné názvy zpravodajských serverů, takové weby většinou nemají dlouhodobou 

životnost a po splnění své mise z internetu zmizí. Oba autoři zmiňují, že většina 

webových stránek, které sehrály klíčovou roli v amerických prezidentských volbách 

už neexistují. Fake news bývají často rozšiřovány právě na sociálních sítích, jako je 

Facebook, kde se snaží zaujmout široké spektrum uživatelů [Allcott, Gentzkow 

2017: 217]. 

Tvorba názoru a jeho těžké přehodnocování 

Jedinci mají mnohdy sklony k tomu si vyhledávat a souhlasit s názory, se 

kterými se sami ztotožňují. V sociální psychologii pro tento jev existuje pojem 

konfirmační zkreslení. Tím se v roce 1979 zabývali například Charles Lord, Lee 

Ross a Mark Lepper. Rozdělili probandy do dvou skupin podle jejich pohledu na 

trest smrti. Probandi následně dostávali studie (speciálně vymyšlené pro 

experiment), které se měly trestem smrti zabývat. Ukázalo se, že jedinci, kteří 

zastávali určitý pohled na trest smrti vybírali jako relevantnější ty studie, které 

s jejich názorem více korespondovaly. Zároveň je studie ještě hlouběji utvrzovaly 

v jejich prvotních přesvědčeních [Lord, Ross, Lepper 1979: 2100-2101].  
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Uživatelé Facebooku také mohou selektovat informace podle toho, jakým 

způsobem s nimi souhlasí. Takový proces může probíhat „lajkováním“ příspěvků. 

Algoritmus Facebooku pak uživatelům na základě jejich „lajků“ generuje specifický 

obsah. Jak už bylo několikrát zmíněno, uživatelé mezi sebou na Facebooku také 

veřejně diskutují. Vystupují proti sobě ve vzájemných interakcích s 

mnohdy protichůdnými názory a nejsou schopni přijmout odlišný názor.  

Brendan Nyhan a Jason Reifler se zabývali tím, proč lidé věří falešným 

informacím a proč nejsou schopni přijmout protichůdné názory, které se je snaží 

opravit. Uskutečnili čtyři experimenty, ve kterých jedincům předložili články 

s mylnou informací, kterou měl prohlásit nějaký americký politik. Autoři se snažili 

vybírat hlavně kontroverzní témata z americké politické scény. Některým 

zúčastněným spolu s mylnou informací ukázali i pravdivou informaci, která měla 

dezinformaci napravit. Vyšlo najevo, že protichůdné názory některé jedince dokonce 

utvrzují v tom, že původní informace byla pravdivá, a dokonce i posiluje váhu jejich 

prvotního názoru i přesto, že nemusí být pravdivý [Nyhan, Reifler 2010: 310, 323].  

Jimmeka J. Guillory a Lisa Geraci se zabývaly tím, proč mladí dospělí mají 

problémy zapomenout závěry, které si udělají v prvotní fázi utváření svého názoru. 

Zjistily, že jedinci (ukázalo se totiž, že nejen mladí dospělí, ale i starší dospělí) věří 

prvotním závěrům, které si na dané téma utvoří, i přesto, že takové závěry jsou 

následně vyvráceny [Guillory, Geraci 2010: 78]. Vysvětlují takovou situaci na 

příkladu rodiny, která byla ve svém domě nalezena mrtvá. V tamním zpravodajství 

byla zveřejněna informace, že rodina den před svou smrtí večeřela v místní 

restauraci. Lidé si zafixují smrt rodiny se zmíněnou restaurací, kterou logicky 

přestanou navštěvovat. Další den ve zpravodajství hlásí pokrok ve vyšetřování 

případu a vyjde najevo, že rodina zemřela doma při otravě oxidem uhelnatým. Lidé 

už ale věří svým prvotním závěrům případu a restauraci nenavštěvují [Guillory, 

Geraci 2010: 73] 

Možná právě i to jsou důvody, proč někteří jedinci nejsou schopni v rámci 

facebookových diskusí přijmout odlišný názor. V rámci své diplomové práce bych 

na takové diskuse rád nahlédl. Mým cílem je zjistit, jak diskuse na Facebooku 



40 

 

probíhají, kdo se jich účastní a jak takoví jedinci reflektují diskuse, do kterých se 

sami zapojují. Více o mém výzkumu ve třetí kapitole, která se zabývá metodami 

samotného výzkumu.  

2.5 Facebook jako internetové médium vyžadující interakci 

Po založení účtu na sociální síti Facebook jsou uživatelé sváděni k interakci 

s ostatními. Takový tlak se nejprve projevuje tím, že si uživatel musí do svých kruhů 

přidat přátele. Následně má možnost s nimi komunikovat přes soukromý chat, psát 

jim přímo na jejich osobní profil, komentovat jejich příspěvky, publikovat statusy, 

ale zároveň má i možnost diskutovat ve veřejných diskusích. Facebook je zkrátka 

komunikační nástroj. Jak bylo zmíněno, interakce je v případě nových médií 

klíčovým prvkem. Facebook jde ale mnohem dál. Snaží se konkurovat defacto 

celému obsahu, který je na internetu dostupný. Absorbuje nejnovější trendy 

konkurentů a vyvíjí stále nové technologie. Jeho publikum přitom zůstává. Je tomu 

zejména díky možnosti sebeprezentace jeho uživatelů a jejich nabytého sociálního 

kapitálu. V případě Facebooku nejde ani tolik o jeho obsah, který je pro každého 

uživatele jedinečný, ale o funkce, které jim nabízí. Vracím se proto zpět 

k McLuhanově pojetí médií. Forma, kterou Facebook zprostředkovává představuje 

spíše jakýsi druh přenosu informace, proto je Facebook v rámci internetu něčím, co 

by bylo možné nazvat svébytným médiem 21. století.  

V následující kapitole se budu věnovat veřejným diskusím na Facebooku a 

uživatelům, kteří se takových diskusí účastní. Kladu si za cíl nahlédnout na jejich 

vzájemné interakce a přiblížit důvody, proč vstupují na pomyslné veřejné podium 

před zraky širokého publika.  
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3. METODY VÝZKUMU 

 

V kapitole „Metody výzkumu“ bych rád představil svůj výzkumný problém, 

použitou výzkumnou strategii, techniku a průběh sběru dat, výběr korpusu dat pro 

analýzu a rád bych zmínil i samotné hodnocení výzkumu – tedy problémy, na které 

jsem během výzkumu narazil a zároveň bych rád otevřel i etickou stránku celého 

výzkumu. Praktická část předkládané diplomové práce je rozdělena do dvou částí a 

skládá se ze dvou kvalitativních metod, kterými se budu konkrétněji zabývat 

později. Prioritou výzkumné části je zjistit, jak vypadají interakce uživatelů na 

Facebooku a poodhalit, kdo jsou tito uživatelé, kteří veřejně publikují své názory 

online a diskutují nad vybranými společenskými tématy s jinými uživateli 

Facebooku.  

3.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu a výzkumnou otázkou bylo zjistit, jaké jsou interakce mezi 

uživateli diskutujícími pod sdílenými příspěvky na sociální síti Facebook a kdo jsou 

tito uživatelé. K těmto dvěma hlavním výzkumným otázkám se váže několik dílčích 

podotázek, které buď vycházely z hlavních výzkumných otázek nebo vyvstaly až 

v průběhu realizovaného výzkumu.  

Jaké jsou interakce mezi uživateli v diskusích na Facebooku? 

Jak mezi sebou uživatelé na Facebooku interagují v rámci debat pod 

příspěvky? Existují mezi jednotlivými interakcemi uživatelů nějaké podobnosti 

vytvářející obecnější diskursivní vzorce, dané například používaným pojmoslovím, 

sdílenými předpoklady či způsoby reakcí na příspěvky ostatních? Je možné 

uživatele a jejich interakce v debatách nějakým způsobem kvantifikovat a rozdělit 

je do skupin podle typu interakce? Ovlivňuje prostředí diskuse (Facebook) i kvalitu 

samotných diskusí? 
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Kdo jsou uživatelé diskutující na Facebooku? 

Jak na sebe uživatelé Facebooku v rámci své „komunity“ nahlíží? Jak 

reflektují a následně vnímají jiné diskutéry na sociální síti? Co je vede k tomu 

vyjádřit svůj názor a jaká je jejich touha reagovat na komentáře jiných uživatelů 

sítě? Jak se cítí, když má jiný uživatel Facebooku odlišný názor než oni sami? A 

jakým způsobem na takovou událost reagují? 

3.2 Výzkumná strategie 

Jak už bylo zmíněno v úvodu kapitoly, rozhodl jsem se pro kombinaci dvou 

kvalitativních metod. Zvažoval jsem ale i kombinaci kvalitativní a kvantitativní 

metody výzkumu, nicméně mým hlavním cílem bylo porozumět výzkumnému 

problému takovým způsobem, který by mi kvantitativní výzkum neumožnil. Cílem 

výzkumu tak opravdu bylo objevit nové jevy, které bych v případě např. 

dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů nebo jiných technik 

kvantitativního výzkumu mohl snadno přehlédnout.  

 

„Cílem kvalitativního výzkumu je porozumění. Porozumění pak vyžaduje 

vhled do co největšího množství dimenzí daného problému.“ [Disman 2002: 286] 

 

Nízká standardizace kvalitativního výzkumu pak inklinuje k poměrně nízké 

reliabilitě, čímž ho odlišuje od kvantitativního a standardizovaného výzkumu. 

Naopak tím, že je standardizace kvalitativního výzkumu nízká a nevnucuje 

respondentům předem stanovené otázky, zvyšuje se validita celkového výzkumu 

[Disman 2002]. 

 

„…kvalitativní výzkum používá induktivní logiku. Na začátku výzkumného 

procesu je pozorování, sběr dat. Pak výzkumník pátrá po pravidelnostech 

existujících v těchto datech, po významu těchto dat, formuluje předběžné závěry a 

výstupem mohou být nově formulované hypotézy nebo nová teorie.“ [Disman 2002: 

287] 
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Právě formulace nových hypotéz nebo dokonce nové teorie byla v mém 

výzkumu stěžejní. Tím, jak se sociální síť Facebook neustále vyvíjí, mohou se 

adaptovat a vyvíjet i interakce jednotlivých uživatelů. Jedním z příkladů může být 

například hodnocení zveřejněných příspěvků. Jak zmiňuje Homoláč ve svém textu 

Internetové diskuse o cikánech a Romech, uživatelé se sebou mohou souhlasit 

v podobě hlasů [Homoláč 2009: 60] (v případě Facebooku jde o tlačítko „To se mi 

líbí“). Facebook ale jak bylo zmíněno ve 2. kapitole tuto funkci přepracoval, nyní 

spolu uživatelé mohou nesouhlasit nebo vyjadřovat odlišné reakce. I tato funkce 

může mít ve výsledku vliv na celkové interakce mezi jednotlivými uživateli. I to je 

jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl výzkum provádět kvalitativněji.  

3.3 Techniky sběru dat 

 

Diskursivní analýza Facebookových diskusí 

 

Abych hlouběji porozuměl probíhajícím interakcím na Facebooku, rozhodl 

jsem se využít k výzkumu tři rozdílné diskuse zprostředkované třemi rozdílnými 

médii. Média, která jsem pro svou práci vybral byla tedy pouze zdrojem textů 

sdílených na Facebooku, kde uživatelé měli možnost je nějakým způsobem 

komentovat. Byl jsem si vědom i toho, že příspěvky komentujících uživatelů na 

sociální síti se mohly diametrálně odlišovat na základě různorodosti médií, která své 

články uživatelům publikovala. Těchto odlišností jsem si vědom, nicméně v rámci 

výzkumu mi šlo především o jednotlivá témata a o způsob, jakým jsou tato témata 

debatována na sociální síti Facebook. Pro analýzu facebookových diskusí jsem se 

rozhodl využít diskursivní analýzu.  

Anthony Giddens hovoří o diskursivní analýze jako o všeobecném termínu, 

který zahrnuje několik různých přístupů ke studiu jazyka (a to jak psaného nebo 

mluveného projevu). Diskursivní analýza se tedy snaží o porozumění jazyku v rámci 

konkrétních sociálních nebo i historických kontextů [Giddens 2013: 979]. Mezi 

největší průkopníky diskursivní analýzy patří zejména Michel Foucault. Když se 
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zabýval pojetím moci, používal termín diskurs, který představoval odkaz na 

způsoby, jakými o věcech přemýšlíme nebo hovoříme [Giddens 2013: 100].  

 

Diskursivní analýzu lze rozdělit na několik typů. Marianne Jorgensen a 

Louise Phillips mluví o třech klíčových přístupech k diskursivní analýze. Všechny 

sice vychází z teorie strukturalismu a poststrukturalismu, ale vzájemně se ve svých 

přístupech odlišují. Teorie diskursu podle Ernesta Laclau a Chantal Mouffeové 

vychází z představ, ve kterých význam diskursu nemůže být trvale fixován, 

především kvůli jazykové nestabilitě. Dochází proto k „diskursivním bojům“ o 

nastolení jedné konkrétní diskursivní perspektivy. Dalším přístupem je kritická 

diskursivní analýza, především přístup Normana Fairclougha, který přikládá 

diskursu podstatnou váhu při konstrukci sociální reality, ale na rozdíl od 

předchozího přístupu Fairclough tvrdí, že je diskurs jen jedním z mnoha aspektů 

sociální reality. Důležitá je sociální změna a vývoj diskursivních struktur. Třetím 

přístupem je podle autorů diskursivní psychologie, která se zabývá zejména tím, jak 

se lidé, jejich myšlenky, ale i emoce vytváří nebo proměňují v rámci společenských 

interakcí. Jedince může být jak produktem diskursu, tak i jeho tvůrcem [Jørgensen, 

Philips 2002: 6-7]. Kritická diskursivní analýza v pojetí Normana Fairclougha se 

dělí do tří oddílů: 1) deskripce (kdy jde o formální stránku textu a zkoumání 

klasických lingvistických znaků – slovní zásoba, gramatika nebo i tón řeči), 2) 

interpretace (která navazuje na lingvistickou analýzu analýzou intertextuální, kde 

jde hlavně o identifikaci a interpretaci diskursivních typů), 3) explanace (které jde 

hlavně o vysvětlení diskursu z různých perspektiv). Oddíly jsou vzájemně se 

prolínající [Vašát 2008]. 

Michel Foucault ve svém díle Dějiny šílenství sledoval dějinný vývoj nikoliv 

šílenství, ale jeho diskursu. Tedy vývoje pohledu společnosti na šílenství [Foucault 

1994]. „Podle Foucaulta funguje moc prostřednictvím diskurzu a formuje tak 

všeobecné postoje vůči jevům, jako jsou zločin, šílenství nebo sexualita. Expertní 

diskurzy zavádějí ti, kdo mají moc a autoritu, a oponovat jim mohou zase jen 

konkurenční expertní diskurzy. Tímto způsobem lze diskurzů použít jako mocného 

nástroje k omezení alternativních způsobů myšlení a vyjadřování. Vědění se stává 
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prostředkem kontroly. Předním tématem, které prolíná celým Foucaultovým dílem, 

je způsob, jak jsou moc a vědění propojeny s technologiemi dohledu, nátlaku a 

disciplinace.“ [Giddens 2013: 100]. V rámci této diplomové práce pro mě bylo 

důležité přistupovat k diskursivní analýze z pohledu několika různých směrů. 

Jednak jsem se zabýval diskursivní psychologií a konverzační analýzou, ve kterých 

jsem kladl důraz hlavně na jednotlivé interakce uživatelů, jejich výměny názorů a 

primárně také na to, jak mezi sebou lidé na internetu řeší rozpory. Dále jsem se 

soustředil i na kritickou diskursivní analýzu, kde jsem se snažil porozumět rozporům 

uživatelů na síti v širším kontextu. Zabýval jsem se zejména tím, zda rozpory na 

Facebooku mohou nějakým způsobem odrážet obecnější společenské rozpory. V 

rámci kritické diskursivní analýzy jsem se také soustředil i na jazyk, který uživatelé 

v komentářích používali.  

 

K diskursivní analýze jsem se snažil vybrat články, které nějakým způsobem 

rozdělují společnost na dva nebo více protichůdných názorových táborů. Záměrně 

jsem tedy cílil na témata, která mi poskytnou co možná nejširší korpus kvalitativních 

dat. V rámci výzkumu jsem vybral tři konkurenční média. Jak ukázaly analýzy 

tištěných médií, kterými se zabývali Ondřej Špaček s Jiřím Šafrem, čtenáři různých 

titulů se vzájemně odlišují [Šafr, Špaček 2010: 94-96]. Podobným způsobem se 

mohou odlišovat i čtenáři online médií, stejně jako účastníci internetových diskusí. 

I z toho důvodu jsem se zaměřil na to, aby každé médium mělo jiného majitele, 

abych byl schopen pokrýt pluralitu a různorodost diskutujících čtenářů. I přesto, že 

mi šlo primárně o interakční vztahy mezi diskutujícími, předpokládal jsem, že 

kultura vyjadřování jednotlivých uživatelů se může (ale také nemusí) lišit 

v závislosti na jednotlivém médiu. Články jsem čerpal z facebookových stránek:  

 

Týdeník Respekt – internetová verze stejnojmenného týdeníku, který 

vychází hlavně v papírové formě a spadá pod vydavatelskou společnost Economia.  
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iDnes.cz – zpravodajský server, který spadá pod společnost MAFRA, a. s. 

(jejíž mateřskou společností je AGROFERT, a. s.). Tištěnou verzí zpravodajského 

serveru je deník Mladá fronta DNES.  

 

ČT24 – spadající pod Českou televizi, která je veřejnoprávní institucí. Česká 

televize se podle Zákona o České televizi musí řídit několika hlavními body: 

  

„a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a 

všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, 

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro 

všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu 

jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní 

původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo 

pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a 

politických, náboženských, filozofických a uměleckých 

směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 

soudržnost pluralitní společnosti, 

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků 

národnostních nebo etnických menšin, 

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, 

dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, 

zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.“ [Zákon č. 

483/1991 Sb.] 

 

Analýzu korpusu mnou vybraných dat (o výběru vzorku a prostředí výzkumu 

více ve stejnojmenné podkapitole 3.4) jsem prováděl zejména v programu Atlas.ti, 

který je určený především k analýze kvalitativních dat. Používal jsem otevřené 

kódování a hledal v datech spojitosti, podle kterých jsem příspěvky jednotlivých 

diskutérů rozdělil do několika různých skupin (více o výsledcích diskursivní 

analýzy v kapitole 4 – Diskursivní analýza komentářů). Vzhledem k tomu, že jsem 
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napříč třemi odlišnými tématy narazil na některé spojitosti, použil jsem stejné kódy 

z jednoho tématu (a jeho kódovníku) i v jiných tématech, kde se tato spojitost 

opakovala. K zodpovězení mnou stanovených výzkumných otázek bylo potřeba 

nahlédnout přímo do reflexí jednotlivých uživatelů. Proto jsem jako druhou 

kvalitativní metodu zvolil polostrukturované rozhovory s uživateli, kteří veřejně 

diskutují na sociální síti Facebook.  

 

Polostrukturované rozhovory s diskutujícími uživateli na Facebooku 

 

Na základě výsledků diskursivní analýzy jsem si ujasnil, s jakými typy 

uživatelů sociální sítě Facebook bych rád provedl polostrukturované rozhovory. 

Výhodou polostrukturovaných rozhovorů je to, že mi umožnily nastínit téma vývoje 

samotného rozhovoru. Na rozdíl od strukturovaných rozhovorů totiž dávají 

účastníkům výzkumu větší volnost v tom, jak budou odpovídat, nicméně dodržují i 

určitou mírnou strukturu, díky které jsem mohl lépe porovnávat jednotlivé odpovědi 

mezi sebou [Hendl 2005].  

 

„Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné 

v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na 

všechna pro tazatele zajímavá témata. Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém 

pořadí získá informace, které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost 

přizpůsobovat formulace otázek podle situace. Rozhovor s návodem dává tazateli 

možnost co nejvýhodněji využít čas k interview. Současně umožňuje provést 

rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání. Pomáhá 

udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní 

perspektivy a zkušenosti.“ [Hendl 2005: 174] 

 

V polostrukturovaných rozhovorech jsem spatřoval ideální techniku sběru 

dat vzhledem k mému výzkumnému cíli – odhalit, kdo jsou lidé, kteří diskutují na 

Facebooku a jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly. Uvažoval jsem i nad 

nestrukturovanými rozhovory, nicméně jsem primárně chtěl zodpovědět otázky, 



48 

 

které vyvstaly z diskursivní analýzy komentářů na Facebooku. Jsem si vědom, že 

nestrukturovaná forma rozhovoru mi mohla poskytnout širší kontext dat, včetně 

hlubší reflexe sociální sítě, lidského uvažování nebo jiných cenných informací. 

Vzhledem k mému tématu jsem ale zvolil jako relevantnější právě 

polostrukturovanou techniku rozhovoru.   

 

V případě analýzy rozhovorů jsem využil zakotvenou teorii. K rozhovorům 

jsem přistupoval bez konkrétnějších cílů nebo stanovených hypotéz se snahou 

generovat novou teorii. Konkrétně jsem například hledal souvislosti mezi aktivitou 

diskutujících a jejich politickou identitou či jejich osobním zájmem a relevantností.  

Za objevitele zakotvené teorie jsou označováni sociologové Anselm Strauss 

a Barney Glaser. Ve své knize The Discovery of Grounded Theory mluví mimo jiné 

o tom, že generování nové teorie nejenže přináší stejný benefit jako ověřování již 

stávající teorie, ale navíc předchází problémům vzniklým z ověřování takové teorie. 

A to zejména díky tomu, že teorie, která vzniká přímo z dat nás na rozdíl od teorie 

vzniklé z logických předpokladů a hypotéz neponechává před soudem, zda byly 

původní hypotézy potvrzeny, vyvráceny nebo je potřeba je nějakým způsobem 

přeformulovat [Glaser, Strauss 2006: 29-30].  

Jan Hendl znázorňuje postup zakotvené teorie několika hlavními rysy. 

Především podle něj jde o: „Poskytnutí explicitní procedury pro vytvoření teorie; 

postup pro provedení studie, která bude jak pružná, tak i systematická a 

koordinovaná; poskytne explicitní procedury pro analýzu kvalitativních dat; je 

především aplikovatelná v oblastech výzkumu a v oblastech, které jsou málo 

teoreticky zpracované; a tam, kde existuje dostatek příkladů použití tohoto 

přístupu.“ [Hendl 2005: 125]  

 

Podobně jako u analýzy komentářů sdílených na Facebooku, jsem i u analýzy 

rozhovorů vytvářel otevřené kódy v programu Atlas.ti a hledal podobnosti a nové 

poznatky tak dlouho, dokud nedošlo k úplnému teoretickému nasycení.  
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3.4 Výběr vzorku, prostředí výzkumu  

 

Diskursivní analýza Facebookových diskusí 

 

Jak už bylo řečeno, články, jejichž komentáře publikované na Facebooku 

jsem vybíral k diskurzivní analýze, jsem vybíral záměrně tak, abych pokryl více 

mediálních společností. V první řadě mi šlo o to, abych vybral články, které 

nějakým způsobem rozdělují společnost na dva nebo více názorově protichůdných 

táborů. V druhé řadě jsem záměrně chtěl vybrat taková témata, která navíc pokrývají 

více společenských problémů. Předpokládal jsem, že čím bude téma vyvolávat ve 

společnosti větší kontroverzi, tím více budou lidé ochotni ho na Facebooku nějakým 

způsobem komentovat nebo si ho jen lépe všímat. Hlavním nedostatkem této 

myšlenky je aktuálnost vybraných témat a samotná odlišnost mediálních 

společností. Připomínám ale, že prioritou výzkumu byly hlavně komentáře 

diskutujících na Facebooku a snaha nahlédnout na jejich vzájemné interakce. Mnou 

vybraná témata pak slouží jen jako prostředek, jak na takové interakce hlouběji 

nahlédnout. Hlavním důvodem výběru tří odlišných mediálních společností pak 

byla snaha zjistit, zda jsou podobnosti v interakcích stejné napříč rozdílnými médii 

a nejde tak jen o jakousi kulturu vyjadřování v rámci jednoho stejného mediálního 

vydavatele.  

Celkem jsem vybral tři odlišná témata. Prvním z nich je kampaň #MeToo, 

která upozorňuje na sexuální obtěžování (páchané především na ženách), a kterou 

odstartovala aféra amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina. Pro 

účely analýzy jsem vybral komentáře pod facebookovým příspěvkem Týdeníku 

Respekt: #MeToo: Bát by se měl ten, kdo obejde dvoření a spolehne se na moc7, ve 

kterém autorka vede rozhovor s policejní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou. Téma 

propojuje jak genderovou nerovnost, která se hlavně v posledních letech stává 

všeobecným problémem, ale otevírá i všeobecný diskurs o tom, co je a co není 

znásilnění. K diskusi na Facebooku jsem přistoupil 24. ledna 2018. Druhým 

                                                 
7 https://www.facebook.com/tydenikrespekt/posts/10155896640936103 
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tématem, které jsem k analýze vybral, je přešlap YouTubera, který na svůj profil 

veřejně publikoval video, ve kterém se směje oběšenci, kterého spolu s přáteli 

objevil v japonském „lese sebevrahů“. K analýze jsem vybral komentáře pod 

facebookovým příspěvkem serveru iDnes.cz: Youtuber natáčel oběšence v 

japonském „lese sebevrahů“. Teď se kaje8, kde autorka píše zejména o omluvě 

YouTubera. Vybrané téma propojuje fenomén sociálních sítí, které jsou pro tuto 

diplomovou práci klíčové a zároveň otevírá i diskurs o morálních hodnotách 

jednotlivců nebo také o pojmu sebevražda a to, jak na ní diskutéři na sociální síti 

nahlíží. K diskusi na Facebooku jsem přistoupil 19. ledna 2018. Posledním 

tématem, které jsem zvolil k diskursivní analýze komentářů publikovaných na 

Facebooku, bylo politické téma, které rozdělovalo českou společnost na dva tábory 

– prezidentské volby 2018. Vybral jsem článek facebookové stránky ČT24, který 

shrnoval poslední prezidentskou debatu na České televizi: Drahoš má o Babišově 

nevině pochybnosti. Podle Zemana miliardář nepotřebuje podvádět9. Šlo o jeden 

z prvních článků, které se prezidentské debatě věnovaly. Téma podle mě završuje 

politickou rozpolcenost české společnosti, která byla znatelná již při parlamentních 

volbách. V komentářích se proto mimo politických přesvědčení nebo hodnocení 

debaty objevuje například diskurs prezidentství a toho, jak by podle uživatelů 

Facebooku měl správný prezident České republiky vypadat. K diskusi na 

Facebooku jsem přistoupil 26. ledna 2018. 

Prvním problémem, na který jsem při analýze komentářů na Facebooku 

narazil, byla hlavně funkce samotné sociální sítě. Jak jsem psal v kapitole 2.2 

Historie Facebooku, od roku 2016 sociální síť sama filtruje příspěvky, které se mají 

zobrazit, a které nikoliv. Je zcela možné, že algoritmus sítě nebo její administrátoři 

vymazali ty nejvulgárnější publikované příspěvky. Dalším problémem bylo 

zobrazování komentářů. Algoritmus Facebooku totiž jako první zobrazuje jen ty 

nejrelevantnější komentáře – tzv. „Hlavní komentáře“ (angl. Top comments). Proto 

bylo v každém ze tří případů nutné odkliknout možnost „Hlavní komentáře 

(nefiltrované)“ (angl. Top Comments Unfiltered). Jde o „všechny komentáře, včetně 

                                                 
8 https://www.facebook.com/iDNES.cz/posts/10155320869471314 
9 https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10156244535679009 
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spamu a cizojazyčných komentářů, s nejrelevantnějšími komentáři nahoře“. 

Sociální síť umožňuje mimo jiné filtrovat komentáře i podle data publikace. 

V takovém případě je nutné zvolit možnost „Nejnovější“ (angl. Most recent). 

Vzhledem k tomu, že jsem v rámci výzkumu potřeboval opravdu všechny dostupné 

komentáře, zvolil jsem nefiltrovanou možnost zobrazení komentářů.  

Také vzhledem k tomu, že jsou všechny příspěvky stále přístupné, mohou je 

uživatelé Facebooku i nadále komentovat, upravovat nebo i zcela mazat. Pro snazší 

kódování v programu Atlas.ti jsem byl nucen si facebookové příspěvky uložit do 

formátu PDF. V analýze nejsou zohledněny změny obsahu jednotlivých diskusí, ke 

kterým došlo po datu, kdy jsem korpus dat využil k analýze.  

 

Polostrukturované rozhovory s diskutujícími uživateli na Facebooku 

 

Primárním cílem výběru respondentů k polostrukturovaným rozhovorům 

bylo oslovit přímo ty uživatele, kteří na Facebooku veřejně diskutují. Vzhledem 

k tomu, že jsou komentáře publikované na síti veřejně dostupné, rozhodl jsem se 

vybírat uživatele zejména podle skupin, do kterých jsem je zařadil na základě 

výsledků diskursivní analýzy. Oslovoval jsem tedy i uživatele, kteří na Facebooku 

komentovali podobným způsobem články konkurenčních médií k mnou předem 

vybraným tématům. Celkem jsem vybral osm respondentů. Šlo o 4 ženy a 4 muže 

ve věku od 25 do 39 let. Polovina z nich měla vysokoškolské vzdělání a druhá 

polovina středoškolské vzdělání. V jednom případě šlo o středoškolské vzdělání bez 

maturitní zkoušky. Jsem si vědom toho, že jde o malý vzorek, nicméně jsem byl při 

výběru limitován obtížnou dostupností cílové populace a různorodostí respondentů. 

Respondenty jsem vyhledával přímo na sociální síti Facebook a vybíral jsem je 

zejména pomocí tzv. snowball sampling. Ve většině případů jsem dostal kontakt na 

jedince, kteří se diskusí na mnou vybraná témata účastnili. Všechny rozhovory jsem 

po předchozím souhlasu respondentů zaznamenával na nahrávací zařízení, abych 

později mohl provést jejich doslovnou transkripci pro snazší kódování.  
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3.5 Hodnocení kvality výzkumu 

V průběhu výzkumu jsem si položil několik zásadních otázek, které 

v procesu zkoumání vyvstaly. Narazil jsem i na několik problémů nebo skutečností, 

které mi výzkumný proces nepatrně zkomplikovaly. Rád bych se proto v této 

podkapitole věnoval zhodnocení celého svého výzkumu, včetně možných 

nedostatků, ale i úskalí, kterým jsem při vypracovávání praktické části práce čelil.  

V první řadě bych se rád věnoval kvalitativní metodě výzkumu. Jak jsem již 

psal, uvažoval jsem i o kombinaci kvalitativní a kvantitativní metody. Konkrétně 

jsem plánoval zrealizovat dotazníkové šetření mezi respondenty používajícími 

sociální síť Facebook. Cílem dotazníkového šetření měla být kvantifikace uživatelů 

do jednotlivých skupin a následná realizace rozhovorů s těmito uživateli. Po 

konzultaci s vedoucím této práce jsem usoudil, že realizace rozhovorů 

s respondenty dotazníkového šetření by byla více než problematická. Navíc 

diskursivní analýza a kvalitativní zpracování komentářů publikovaných na 

Facebooku mi umožnilo lépe odhalit nové struktury v interakcích jednotlivých 

uživatelů a zároveň vedlo ke snazšímu rozdělení uživatelů do jednotlivých skupin. 

Jsem si vědom toho, že kvalitativní i kvantitativní metody výzkumu jsou ve 

společenských vědách skvělými komplementy, ale v mém případě dávalo větší 

smysl realizování dvou kvalitativních metod.  

Samotný výběr témat článků nemusel být úplně objektivní. V době výběru 

existovala celá řada témat, která nějakým způsobem rozdělovala společnost 

(zvažoval jsem například i téma tzv. Czexitu, nástupu umělé inteligence, násilí na 

dětech, uprchlické krize a řadu dalších témat), záměrně jsem se ale snažil vybrat 

taková témata, která spolu moc nesouvisela, a navíc propojovala hned několik 

společenských problémů. Úskalím výběru diskusí pro diskursivní analýzu by pak 

mohla být odlišnost počtu komentářů u jednotlivých příspěvků. Vzhledem k tomu, 

že jsem chtěl dodržet různorodost mediálních společností, byl jsem nucen pracovat 

s těmi příspěvky a komentáři, které byly v danou dobu k dispozici.  

Při citacích jednotlivých diskusí do této diplomové práce jsem komentáře 

žádným způsobem neupravoval a snažil se je zprostředkovat ve stejném znění, 
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v jakém jsou publikovány na Facebooku, včetně gramatických chyb, způsobů 

vyjadřování a vulgarit. Jak už bylo zmíněno, Facebook umožňuje uživatelské 

příspěvky zpětně editovat nebo mazat. Pokud byly některé komentáře v době, ve 

které jsem k nim přistupoval editované, toto rozhodnutí jednotlivých uživatelů jsem 

respektoval a pracoval s nejnovějšími verzemi komentářů. Jsem si vědom, že 

uživatelé mohou v budoucnu své komentáře smazat nebo upravit. To je bohužel 

jedno z rizik zkoumání příspěvků publikovaných na internetu. 

Jak už jsem zmiňoval, polostrukturované rozhovory jsem zvolil na úkor 

nestrukturovaných rozhovorů převážně proto, abych mezi sebou mohl lépe 

rozhovory porovnávat a najít mezi nimi pro mou práci důležité rozdíly. Při větším 

počtu rozhovorů jsem se naopak obával kvantifikace a toho, aby se z mého 

kvalitativního výzkumu nestal výzkum kvantitativní. Proto jsem zvolil takový počet 

rozhovorů, který dle mého názoru je jednak vhodný k zodpovězení mých 

výzkumných otázek, a který navíc odpovídá skupinám, které vznikly z diskursivní 

analýzy. Za každou skupinu diskutérů jsem vedl jeden polostrukturovaný rozhovor 

s jejím reprezentantem. Jsem si vědom toho, že názory jedince, se kterým jsem vedl 

rozhovor nemusí odpovídat názorům jiného člověka zařazeného do stejné skupiny, 

ale ve výsledku mi šlo hlavně o základní důvody, proč se diskutéři vyjadřují jistým 

způsobem a co je vede k tomu publikovat svůj názor. Jsem si také vědom toho, že 

jedinci, kteří publikují své názory na internetu se ve skutečnosti mohou chovat jinak 

než na síti, obzvlášť pokud jsou jejich názory vulgární, útočné nebo nenávistné. To 

mohlo mít vliv na samotný rozhovor. V rozhovorech jsem se snažil tento fakt 

eliminovat tím, že jsem respondenty upozornil na to, že žádný názor nepovažuji za 

správný ani za špatný. 

 

3.6 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Nejzásadnější částí každého společenskovědního šetření je v první řadě 

nutnost informovat respondenty o tom, že se výzkumu účastní. Dále jim pak 

poskytnout alespoň základní informace o realizovaném výzkumu a požádat o jejich 

informovaný souhlas, bez kterého není možné je do výzkumu zahrnout. V případě 
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nahrávání jejich odpovědí v rozhovoru na diktafon či jiné nahrávací zařízení, je 

samozřejmostí je o takové skutečnosti informovat a znovu požádat o jejich souhlas. 

V případě účasti dětí je nutné vyžádat si písemný souhlas od jejich rodičů nebo 

zákonných zástupců (sociální síť Facebook je totiž podle licenčních podmínek 

možné používat od 13 let) [facebook.com 2018a], rozhodl jsem se děti do svého 

výzkumu nezahrnovat. Respondenti jsou obeznámeni s tím, že během výzkumu 

mohou svou participaci kdykoliv ukončit. Tyto etické zásady jsem v rámci svého 

výzkumu dodržoval a všem respondentům jsem se navíc snažil zaručit úplnou 

anonymitu.  

Vzhledem k tomu, že jsem k diskursivní analýze facebookových komentářů 

pracoval s daty, která uživatelé nasdíleli na oficiálních facebookových stránkách 

zpravodajských serverů, jsou tato data považována za veřejné informace. Za veřejné 

informace Facebook považuje:  

„To, co je veřejné, může vidět kdokoli. Tedy například uživatelé, kteří nejsou 

vašimi přáteli, lidé mimo Facebook a lidé, kteří sledují různá jiná média, například 

tisk, vysílání (např. televizní) a další stránky na internetu. Pokud například budete 

prostřednictvím naší služby v reálném čase veřejně komentovat televizní pořad, 

mohou se tyto komentáře objevit v daném pořadu nebo kdekoli na Facebooku.“ 

Facebook navíc jasně své uživatele informuje o tom, že veřejné informace 

mohou být sdíleny i mimo sociální síť:  

„Příspěvky na Facebook stránkách nebo ve veřejných skupinách: Facebook 

stránky a veřejné skupiny jsou veřejná místa. Váš příspěvek nebo komentář uvidí 

všichni, kdo můžou danou stránku zobrazit. Obecně platí, že když na stránce nebo 

ve veřejné skupině přidáte nějaký příspěvek nebo komentář, může se daný příspěvek 

publikovat v kanálu vybraných příspěvků i na dalších místech na Facebooku i mimo 

něj. Nezapomeňte, že veřejné informace mohou: 

Být spojovány s vámi, a to i mimo Facebook 

Zobrazit se ve výsledcích vyhledávání na Facebooku nebo v jiném 

vyhledávači 
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Být dostupné hrám, aplikacím a webům integrovaným ve službě Facebook, 

které vy a vaši přátelé používáte 

Být dostupné všem uživatelům, kteří používají naše rozhraní API, například 

grafické rozhraní API.“ [facebook.com 2018b] 

I přesto, že Facebook považuje jména a profilové fotografie svých uživatelů 

za veřejné informace, rozhodl jsem se, alespoň v rámci této předkládané diplomové 

práce, všechny uživatele zanonymizovat. Jakékoliv citace komentářů 

publikovaných veřejně na síti nebudou v této práci obsahovat informace o jejich 

autorech. Považuji za neetické citovat jejich celá jména, i přesto, že jsou na 

Facebooku veřejně dohledatelná.  

Co se týče polostrukturovaných rozhovorů s uživateli sociální sítě Facebook, 

řídil jsem se podle výše zmíněných etických zásad a všechny respondenty jsem 

důkladně informoval o svém výzkumu. Od všech zúčastněných jsem získal 

informovaný souhlas o participaci ve výzkumu. Abych navíc respondentům zajistil 

úplnou anonymitu, přiřadil jsem jim proto náhodná fiktivní jména.  

 

  



56 

 

4. DISKURSIVNÍ ANALÝZA KOMENTÁŘŮ 

 

V následující kapitole se budu zabývat samotnou diskursivní analýzou 

komentářů publikovaných na sociální síti Facebook seřazených podle jednotlivých 

témat (Kampaň #MeToo; Youtuber, který natáčel oběšence v lese sebevrahů; 

Prezidentské volby 2018). V první části kapitoly jsem se věnoval diskursům, 

kterými se uživatelé zabývali u jednotlivých témat. Vzhledem k tomu, že jsem měl 

možnost mezi sebou komparovat tři různá témata, pokusil jsem se v další části 

kapitoly o interpretaci běžné podoby interakcí uživatelů pod jednotlivými články 

publikovanými na Facebooku. V závěru kapitoly jsem pak rozdělil jednotlivé 

diskutéry do skupin podle toho, jakým způsobem s ostatními interagují.  

4.1 Kampaň #MeToo 

Hlavních komentářů10 u článku Respektu zabývajícím se kampaní #MeToo 

bylo celkem 27. Příspěvek získal od uživatelů celkem 228 reakcí a 21 uživatelů jej 

dokonce sdílelo na svých facebookových profilech. Počet hlavních komentářů ale 

není úplný, protože u většiny těchto komentářů se navíc objevila diskusní vlákna 

těch uživatelů, kteří na hlavní komentář nějakým způsobem aktivně reagovali. 

Komentáře zveřejněné pod facebookovým příspěvkem Respektu byly obsáhlejší 

než komentáře u jiných zpravodajských serverů, se kterými jsem v rámci analýzy 

pracoval. Uživatelé opravdu diskutovali nad samotným tématem a předháněli se 

v argumentech. Při analýze komentářů zveřejněných pod příspěvkem na Facebooku 

se začalo rýsovat několik obecných diskursů vztahujících se k tématu.  

Co je to #MeToo? 

Účastníci diskuse pod sdíleným článkem facebookové stránky Respekt se na 

významu kampaně #MeToo zdánlivě shodli. Téměř všichni si byli plně vědomi 

toho, že kampaň se týká zejména sexuálního násilí páchaného na ženách. I přes toto 

                                                 
10 Komentáře, které produkují vlákna (odpovědi dalších uživatelů). 
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vědomí měli někteří uživatelé s kampaní nesouhlasný názor nebo vůči ní 

projevovali značné nepochopení.  

Pokrytectví žen 

Někteří uživatelé, zejména muži, měli tendence diskutovat o pokrytectví žen. 

Otevírali tak otázku, zda jsou ženy při obviňování mužů ze znásilnění vždy upřímné 

nebo zda jde jen o jakýsi jejich kalkul. Několik uživatelů pak argumentovalo tím, 

že ženy mohly ve svých přiznáních vědomě lhát, ať už kvůli tomu, aby se proslavily 

nebo aby si na svou stranu získaly soudce při rozvodech. Jiný uživatel naopak 

obvinil přístup dnešní společnosti k tomuto tématu a zejména pak média a celebrity, 

které se v nich prezentují degradujícím způsobem. 

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: (V reakci na jinou 

uživatelku) Když to trochu rozvedeme dál a teď zapomeneme na dobu před těmi x 

lety, kdy si většina osobností opravdu myslela,  že žena je hlavně  pro jejich 

potěšení… až po … domácí uklízečku... Podívejte se někdy na internet jak se mladí 

chovají... „videa „rádoby rapu“ kde holka  „zpívá“ jak  bude  něčí  děvka... Kolik 

bylo případů (co vyšetřovala  policie)  když se  někdo  naboural na stránky jako 

Libimse ti a podobně... kde jsou holky nahé a fotí se a natáčí  během 

masturbace....Stejně tak je to svázáno s brzkým pohlavním životem a střídáním  

partnerů. Podívejte se jak se chovají některé hudební hvězdy na pódiích (které jsou 

často vzorem)…. Já se kolikrát nestačím osobně divit. Být mě tady 15 a být blbej a 

v pubertě…tak mě tohle všechno zmanipuluje tak, že si budu myslet, že to je prostě 

normální….Ikdyž je to špatné. Samozřejmě to jde rukou v ruce s výchovou... Neberte 

to dámy nijak osobně a nechci aby to vyznělo, že hážu vinu na vás a rozhodně nechci 

nikoho omlouvat. Dokážu to pochopit u puberťáků, rozhodně ne například u 30 

letýho borca....Jen takové zamyšlení…Nic jiného….Pokud jsem někoho urazil, tak 

se předem omlouvám. 

Obecně se tak někteří muži vůbec nezabývali znásilněním jako takovým, 

nýbrž hledali argumenty a snažili se vysvětlit, proč k takovým činům v první řadě 

dochází. I přesto, že většina z nich znásilnění považovala za zločin, nedokázali 

pochopit pravou podstatu kampaně #MeToo.  
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Pokrytectví mužů 

Vedle pokrytectví žen se v diskusích objevovalo i téma pokrytectví mužů. 

Nejčastěji o něm diskutovaly hlavně ženy, které argumentovaly tím, že muži nemají 

sebemenší tušení o tom, jaké to je, když je někdo obtěžuje. Snažily se proto 

mužským diskutujícím vysvětlit, co cítí nebo jak nepříjemné takové obtěžování 

může být. Jedna z uživatelek se v reakci na předchozí citovaný komentář snažila 

dementovat jeho smysl argumentem, že i muži se v médiích mnohdy prezentují 

podobným způsobem jako ženy. 

Uživatelka komentující sdílený článek o kampani #MeToo: (V reakci na 

jiného uživatele) (Oslovení uživatele), muži se též obnažují a masturbují či zpívají o 

nějakém HROBESu. Obtěžují je proto ženy? Možná, ale asi ne v takové míře. Muži 

se též mohou ozvat, pokud se s tím setkali. Docela by mě to zajímalo. 

Pojem gentlemanství a dvoření 

Uživatelé se v diskusích zabývali primárně tím, co znamená, když je muž 

gentleman a když se ženě dvoří. Snažili se odhalit, kde je pomyslná hranice mezi 

dvořením a obtěžováním, případně mezi gentlemanstvím a hulvátstvím. Zatímco 

ženy se vyjadřovaly o hranici mezi dvořením a obtěžováním jasně a téměř i totožně, 

někteří muži projevovali obavy, aby se hranice rozdílu neposouvala stále dál. 

Z komentářů pak vyplývalo, že by taková skutečnost mohla mít za následek i to, že 

se muži v budoucnu budou bát oslovovat ženy, které se jim líbí. Několikrát padl 

názor, že by ženy měly v momentě, kdy se domnívají, že je někdo obtěžuje, dát 

jasně najevo, že jim to je nepříjemné. K takovému názoru se hlásily i některé ženy. 

Někteří muži naopak osočovali ženy tím, že neví, co vlastně samy chtějí a že nejsou 

schopni rozeznat, kdy překročí onu hranici.  

Uživatelka komentující sdílený článek o kampani #MeToo: (V reakci na 

jiného uživatele) Pánové neprávem obvinění z nepřiměřeného sexuálního chování 

mají v USA vždy možnost zažalovat dotyčnou osobu za defamation of character. Je 

důvod, proč to nedělají (a peníze to nejsou) Ono to navíc nekončí jen u jedné oběti, 

typicky jich bývá víc, takže pak už se špatně dokazuje, že já nic, já muzikant. Jen 
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malý kulturní postřeh- v mém okolí neznám jediného muže, který by tuto kampaň 

nepodporoval. Prostě jakýkoli sexuální kontakt bez souhlasu obou zúčastněných se 

veřejně netoleruje. Bohužel soudě podle mnoha komentářů mám pocit, ze některým 

českým mužům tyto nuance ještě unikají, a pak se opravdu bavíme každý o něčem 

jiném. 

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: Uvědomujete si, 

že z takového sáhnutí na koleno může vzniknout normální a šťastný vztah? Každý 

dává svoje city najevo jinak a pokud se to dotyčné ženě nelíbí má to dát ihned 

důrazně najevo. Málokterý muž už si pak něco takového k dotyčné dovolí. 

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: Nechci úplně 

generalizovat, ale podle mě většina žen nevědí co chtějí a budou diktovat mužům co 

dělat? Chtějí milého gentlemana, ale když jsou s ním nějakou dobu tak zjistí že je 

moc milý a hodný a už je to nebaví, tak jdou do klubu a s náhodným tipem si dají 

sex na jednu noc… ten někdo k nim přišel chvíli si povídal a pak jim sahal na parketu 

na zadek. To není obtěžování? Jak mužem my muži poznat, kdy je obtěžování ok a 

kdy ne? Asi by to chtělo založit klub emancipovanych můžu… a nebo všichni skončí 

jako gayové. 

Zmíněný komentář pak otevírá debatu o tom, jak se liší společenská role 

mužů a žen. Co je „mužskost“ a co „ženskost“? V publikovaných komentářích se 

uživatelé implicitně rozdělovali podle pohlaví a měli tendence vysvětlovat pohledy 

na téma #MeToo z vlastní perspektivy.  

Ženy se více shodovaly na tom, že hranice mezi dvořením a obtěžováním je 

v nerespektování nezájmu jednoho z účastníků. 

Uživatelka komentující sdílený článek o kampani #MeToo: co to je pro 

pána jána za dotaz? Korektní je vše, s čím druhá strana souhlasí! Mě to teda aspoň 

připadá jasné. Chlap se může pokusit ženu zaujmout a svést po svém, jak uzná pro 

danou situaci za vhodné, ale ve chvíli kdy je odmítnut, má to respektovat. A ne 

naléhat, nutit, vyhrožovat, urážet atd… 
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Jak se projevuje nevyžádané „dvoření“ a jak na něj reaguje okolí? 

To, jakým způsobem uživatelé charakterizují pojem gentlemanství a dvoření 

úzce souvisí s tím, co považují za „obtěžování“ nebo za „znásilnění“. Většina 

uživatelů, kteří se diskuse účastnili, se shodovala na tom, že k obtěžování opravdu 

dochází v momentě, kdy je „dvoření“ jednomu ze zúčastněných jedinců nepříjemné. 

I přesto, že to někteří uživatelé (převážně muži) nebyli schopni pochopit, vyskytlo 

se v diskusích několik případů, kdy se jim to jiné uživatelky snažily vysvětlit.  

Uživatelka komentující sdílený článek o kampani #MeToo: (V reakci na 

jiného uživatele) Já vám nevím, ono jde o neco jiného nez o dvoreni. Zkuste si 

představit, ze jedete v MHD, přistoupí nějaká stará ženská, která jde cítit po potu a 

je už na první pohled takova, ne úplně upravena. Vy sedite na sedadle, ona sis 

stoupne nad vás. Nejdřív máte pocit, že se vás dotýká náhodně dle jízdy v dopravním 

prostředku. Neuhybate. Pak už vám. To začne připadat nepříjemné. Nechcete mit 

její rozkrok nalepeny na rameni, téměř v obličeji. Postupně vám začne docházet, že 

už nemáte kam uhnout, a doteky jejími intimními misty nejsou nahodne. Cítíte se už 

fakt blbě, rukou tu ženskou odstrcite, důrazně abyste dal najevo. Že je vám to 

nepříjemný. Ale ona se na vás znovu nalepi a je o dost urputnejsi. Už se cítíte vážně 

v nouzi, ženská je o hlavu a pul vyšší a evidentně silnější a nenechá se odehnat. Atd 

atd... Asi jde spíš o tohle a spousty jiných podobné nevyzadanych „pozorností“. 

Nechci a nebudu se zapojovat do žádné kampaně a myslím že většina žen rozpozná 

běžné dvoreni (i když je neohrabane) a obtěžování. 

Uživatelé spolu s definicí obtěžování rozebírali i to, jakým způsobem reaguje 

na takové chování okolí. Několikrát padla zmínka o lhostejnosti okolí.  

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: Jsou, se koukni na 

pokusy v davech lidi, 99 ze 100 nevidi neslysi a kolikrat se jim nedivím. Branis 

zenskou pred chlapem a ona te sama serve, co se do tpho motas. Dostanes se do 

konflikfu a zadelavas si na pruser. Nedej boze kdyz te pak borec napadne s ty ho 

slozis a ublizis mu. Hnus jekdyz se ti neco stane, slozis se a lidi chodi ale okolo.. 

‚blbej bezďák‘. 
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Autor komentáře nepřímo poukazuje na vědecké experimenty sociální 

psychologie, zejména pak na Efekt přihlížejícího. V tomto kontextu pak může jít 

především o způsob, jak dodat vlastním tvrzením na přesvědčivosti. Uživatelé pak 

měli tendence ve svých komentářích implicitně zmiňovat i své osobní zkušenosti.  

4.2 YouTuber, který natáčel oběšence v lese sebevrahů 

Co se týče komentářů u příspěvku oficiální stránky zpravodajského serveru 

iDnes.cz, získal článek informující o YouTuberovi, který natáčel oběšence v „lese 

sebevrahů“ výrazně více komentářů než jakýkoliv jiný sdílený článek, se kterým 

jsem v rámci diplomové práce pracoval. Celkem obdržel 190 hlavních komentářů11, 

přičemž u většiny z nich uživatelé dále diskutovali a rozvíjeli tak další konverzační 

vlákna. Celkem se tedy počet komentářů ještě zdvojnásobil. Příspěvek na 

Facebooku získal 687 reakcí a 31 uživatelů ho sdílelo na svých osobních profilech. 

Na rozdíl od jiných sdílených článků, se kterými jsem v rámci analýzy pracoval, 

vyvolával příspěvek o YouTuberovi v uživatelích nejvíce emocí. Ti měli tendence 

psát sice kratší komentáře, ale zato byly mnohem útočnější. V komentářích se často 

objevoval vtipný nádech a sarkasmus. Na rozdíl od jiných příspěvků sdílených na 

Facebooku, se v tomto případě uživatelé více označovali a byli i vulgárnější.  

Diskuse mezi uživateli byla výrazně agresivnější než u jiných témat. Mohl za 

to zřejmě fenomén YouTuberství, který v některých uživatelích vyvolává značné 

nepochopení. To může být způsobeno hlavně generačními rozdíly. Dalším možným 

důvodem, proč příspěvek oslovil tolik uživatelů Facebooku, mohlo být i to, že se 

článek do značné míry týkal i diskusí nad sebevraždou. V komentářích se proto 

objevovala velká spousta kontroverzních názorů, na které ostatní uživatelé 

přirozeně byli „nuceni“ reagovat.  

Co to znamená být YouTuberem? 

Na základě komentářů sdílených pod článkem jsem bych schopen odvodit to, 

jakým způsobem uživatelé chápou a vnímají jedince, kteří se označují za 

„YouTubery“. Diskutéři se, ať už vědomě či nevědomě, shodovali na tom, že za 

                                                 
11 Komentáře, které produkují vlákna (odpovědi dalších uživatelů). 
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YouTubera lze považovat kohokoliv, kdo má účet na sociální síti YouTube.com, 

aktivně natáčí a publikuje videa, a to zejména za účelem nějakého zisku. Kvalita 

YouTubera se navíc podle uživatelů dá jednoduše odvodit podle počtu jeho 

„followerů“12 neboli odběratelů. 

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) [Označení uživatele] S tvým názorem se ztotožním. Musíš něco mít, něco 

umět nebo bejt v něčem dobrej, abysis to dokázal obhájit i na internetu a měl 

takovou sledovanost, aby ti to vydělalo. Mezi youtubery je spousta opravdu chytrých 

lidi. Bohužel je mezi nimi i spousta méně inteligentních, ale úplně stejně je to s 

křivkou inteligence v rámci celé společnosti. Ne každej má talent na to dělat 

automechanika nebo chirurga a ne každej by mohl sedět v ministerským křesle. 

Stejně tak ne každej může dělat youtubera. Průser je, že pak někdo koukne na 

youtube na nějakeho vola kterého nikdo nesleduje a řekne se „Hm, příklad 

typického youtubera, blbej a nic neumí.” a pak jen roznáší hate na všechny. 

Jak bylo již zmíněno, YouTuberům jde v první řadě hlavně o zisk. Ten může 

představovat například sociální kapitál (jako jsou již zmínění followeři – odběratelé 

YouTuberů), sociální statut daného YouTubera (uživatelé se díky zajímavým 

videím mohou totiž i proslavit a dostat se tak i do širokého povědomí jedinců mimo 

YouTube), ale zejména je nutné vzít v potaz i finanční zisk, který uživatelé díky 

platformě mohou snadno generovat (zejména díky velkému počtu zhlédnutí 

jednotlivých videí a také reklam, které jsou jejich součástí).  

Sociální sítě? 

Uživatelé, kteří komentovali článek o YouTuberovi se také zabývali tím, 

jakou roli hrají sociální sítě v lidských životech. Jak bylo již zmíněno, důležitou roli 

v těchto výměnách názorů hrál především věk samotných uživatelů. Zatímco 

„starší“ diskutující měli tendence být vůči sociálním sítím méně shovívaví, „mladší“ 

uživatelé je brali jako samozřejmost. Obecně pak diskutéři vyjadřovali své názory 

                                                 
12 Stejně jako na Facebooku, i na YouTube mohou uživatelé mít kruhy svých „přátel“ nebo sledovat jiné 

uživatele, jejichž příspěvky se jim nějakým způsobem líbí nebo je zajímají.  
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na sociální síť YouTube nebo na samotné YouTubery. Někteří zpochybňovali 

sociální sítě jako celek, jiní naopak vyzdvihovali jejich klady.  

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: Youtuber = člověk co 

nic neumí, tak zkouší vymejšlet debilitu prvniho stupne. tím že nekoho zesmesnuje 

nebo ho treba i uráží! Nebo nahrava pro Člověka se zdravym rozumem stupidni 

videa. A co je smutnější, že tihle moderni showmani jsou in, diky trotlum tyhle videa 

podporujících. 

Uživatel automaticky staví YouTubery do opaku k lidem se „zdravým 

rozumem“, jeho charakteristika proto v první řadě vystupuje jako útok namířený 

proti YouTuberům.  

Uživatelka komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) Díky youtube umím anglicky, programovat, dělat grafiku, mám povědomí 

o zero waste, ostatních kulturách a národnostech, jsem pravděpodobně více 

tolerantní k jiným rasám, vim co to je asperger a autismus, schizofrenie nebo jak se 

doopravdy cítí slepí lidé a umím základy americké znakové řeči. 

Take mě YouTube naučilo hrát na klavír a kytaru. Zlepšila jsem se díky němu 

v němčině a naučila šít, kaligrafii, lépe kreslit nebo se odtud učím marketing na 

sociálních sítí. Také jsem díky youtube udělala VOŠ, protože jsou tam učitele, co 

vysvetluji matematiku nebo elektroniku. Naučila jsem se vyrobit dálková čidla na 

rozpoznání pohybu s wifi pro jeden airsoftovy tym. A mohla bych pokračovat do 

nekonečna. 

Debilita podle mě je dělat si názor o něčem o čem vím houby a ještě jo 

předhazovat ostatnim ;) 

Kritika YouTubera, který publikoval video s oběšencem 

V komentářích pod sdíleným článkem iDnes.cz se zejména objevovalo 

hodnocení YouTubera. Lidé se snažili debatovat nad jeho aktem a přisuzovali mu i 

určitou hodnotu. Rozebírali, zda bylo jeho počínaní přiměřené, či nikoliv. V mnoha 

případech se v diskusi objevovaly příspěvky, ve kterých ho uživatelé odsuzovali 
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z morálního hlediska. Natáčení mrtvoly považovali za naprosto nepřípustné, stejně 

jako jeho neuctivé chování.  

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: Jak sakra může jít na 

toto místo, které by dle mého mělo být stejně posvátné jako třeba hřbitov v tak 

debilním oblečení a vydávat tam tak debilní citoslovce? Já bych to bral jako 

vyjádření neúcty k mrtvým. 

Někteří uživatelé nezůstali jen u morálního odsouzení YouTubera, ale dávali 

jasně najevo, že takovým člověkem přímo pohrdají.  

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: eh…obhajovat ho po 

tomhle videu chce fakt silnej žaludek a slabej mozek. 

Uživatelka komentující sdílený článek o youtuberovi: Normalni clovek by 

snad nikdy netocil zabery sebevrahu nebo mrtvol. On si to jeste sdilel na kanal, 

hyena. 

Jiní uživatelé dávali ve své kritice jasně najevo, že YouTuber přesně věděl, 

co dělá. Z diskusí tak vyplývalo, že mohlo jít o jakýsi kalkul YouTubera. Podle 

uživatelů totiž šel do známého „lesa sebevrahů“ záměrně. Byl si podle nich plně 

vědom své nepatřičné reakce, a i přesto video veřejně publikoval na svém účtu. 

Tušil, že kontroverze videa vyvolá v lidech vlnu emocí, díky kterým by teoreticky 

mohl získat více zhlédnutí svých videí. V komentářích se proto často objevovaly 

názory, že mu šlo především o zisk peněz nebo nabytí slávy, a to i přes morální 

pokles.  

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) Je rozdíl mezi posměchem od rádoby hvězdy a dokument o historii a to že 

tam jde tým který tam nejde jen za prachama ale i za tím, aby se poukázalo na stav 

společnosti a upozornilo na deprese, sebevražedné myšlenky apod. 

Uživatelka komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) Jasny, v soku se clovek muze chovat debilne a da se to pochopit. Ale 

postnout potom takovouhle vec na youtube, to uz neni reakce v soku prece. 
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Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) Ano, byl z toho v Šoku. Ještě aby nebyl, když jde natáčet do lesa, kde se 

lidi zabíjej, a najde tam (pozor, teď přijde šok) TĚLO! Absolutně nechápeš, o čem 

celý tohle je. Je to o tom, že ten člověk nemá žádnou úctu, žádnej respekt. Vidí 

mrtvolu a natáčí ji zblízka, využívá ji k vlastní propagaci (má na sobě svůj merch, 

kterej přes odkaz v popisku videa prodává). Chová se tak jako vždycky (trapnej, 

nevychovanej dement) a pak vydá „omluvu”, kde mluví jenom o sobě a nezmíní ani 

slovo o tom, že se zachoval neuctivě k člověku, kterej rozhodně o tuhle publicitu 

nestál. Máš pravdu, neztratil žádnou kvalitu. Taky nikdy žádnou neměl – všechna 

jeho videa jsou jenom nástroj k prodeji merche a vymejvání mozků dětí, jako jsi 

třeba ty. 

Autor příspěvku se snažil útočit na jiného uživatele takovým způsobem, že 

jej automaticky postavil do role dítěte. Sám se tak stylizoval do role nad ním. 

Někteří uživatelé měli tendence se nad jinými povyšovat a devalvovat tak odlišnost 

jiného názoru. 

Zastání se YouTubera 

Diskutéři se rozdělili do dvou skupin. První skupina, jak už bylo zmíněno, 

YouTubera kritizovala, druhá se ho naopak zastávala. Uživatelé, kteří YouTubera 

nějakým způsobem hájili většinou útočili na ostatní diskutující. V jejich 

komentářích se opakoval pojem pokrytectví. Hlavním argumentem pak bylo to, že 

explicitní materiál, který se na internetu, v televizi nebo i na výstavách objevuje, 

nikomu nevadí. Nedokázali pochopit, proč YouTuberova nahrávka vyvolala takové 

reakce ostatních uživatelů.  

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: Okej udělal chybu ale to 

dělá každý normální člověk. Mimochodem on z toho bude mít doživotní trauma ale 

to je asi každýmu jedno.. Někdo se tady zmiňoval, že smích může být projevem šoku 

ještě před tím než se projeví typický šok, který známe. Dám příklad: Jste doma a 

krájíte mrkev, pak si omylem ukrojíte prst a vaše první reakce bude smích až pak 

začnete šílet nebo dokonce zkolabujete. To je asi vše jak bych jeho reakci mohl 

popsat. PS: Nechápu proč nadávají na tohle, když se většinou tady na Fb nebo různě 



66 

 

na internetu objevují drastické záběry typu: Useknutí hlavy, podříznutí, tonutí, 

oběšení: skok z budovy atd.. To nikomu nevadí, že se to zde objevuje, ale když 

youtuber dá něco podobného na internet, tak je z toho hned aféra. Věřím že se z toho 

ponaučil. 

Uživatelka komentující sdílený článek o youtuberovi: Tady lidi chodi na 

cumendu na vystavu bodies a tohodle podivnyho typka od odsuzuji.Ja tam nebyla 

stacilo mi v roce 2002 videt obrazky v brozure.A snad tam je i vypreparovana tehule 

s prckem v brisku,to je teprve odporne. 

Další uživatelé, kteří se YouTubera v diskusi zastávali, zmiňovali jeho 

omluvu, která podle jejich názoru měla dopad YouTuberova chování zmírnit.  

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) To ne, nebo spíš nevím, ale narážím spíš na kritiku za to že mu video 

přineslo popularitu… To že to nebyl výsměch bylo snad naprosto zřejmé. Za čin se 

omluvil, čas nevrátí. 

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) (Označení uživatele) Mozna byste si mohl pustit tu omluvu znovu, treba 

si k tomu pozvat nejakou anglicky mluvici osobu jakozto prekladatele. nebo si pustit 

titulky… V omluve totiz rekl, ze se omlouva internetu, ale hlavne obeti a jeji rodine 

(coz je samo o sobe dost zvlastni nazvani, dle meho obet sebevrazdy neexistuje, 

existuje jen sebevrah). Nerikam, ze to myslel vazne, to nikdo z nas nemůže posoudit. 

Ale rozohodne taky nikdo nemuze tvrdit, ze se dane osobe a lidem s ni spojenou 

neomluvil. 

Diskurs o sebevraždě 

Uživatelé, kteří příspěvek na Facebooku komentovali, se nezabývali jen 

kritikou YouTubera, ale otevřeli i jiné, s ním související téma. Tím se stal diskurs o 

sebevraždě.   

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) Takže okolo Nuseláku taky jen s úctou? Podle mě si sebevražda úctu a 

respekt nezaslouží. 
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Uživatelka komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) (Označení uživatele) Tak at si to strihnou ve svém obydli a nelezou s tim 

na vetejnost.yDoma si pak muzou hnit jak chteji! 

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: (V reakci na jiného 

uživatele) (Označení uživatele) No, zaprvé – mrtvoly se v lese sebevrahů najdou 

jedině mimo vyznačenou stezku, protože se sebevrazi záměrně chodí ztratit do lesa. 

Logan se záměrně vydal tu mrtvolu hledat, jinak by ji nikdy nenašel. 

Taky každý. kdo zná Japonsko ví, že Aokigahara je nádherná přírodní 

památka a Japonci nejsou rádi, že se tam lidé chodí zabít, proto se na to snaží 

nepoukazovat a nezveřejňují ani počet sebevrahů nalezených v tomto lese. A pak si 

tam nakráčí Američan s čapkou Yody a natočí pro miliony vlog: „Hele. našli jsme 

tu mrtvolu!“ 

Je to urážlivé i vůči tomu člověku – Co kdyby tam visel váš otec/matka? Asi 

by vám nebylo vyloženě ukradený, že nějakej Američan využívá mrtvolu člena vaší 

rodiny, aby si nahrábl miliony zhlédnutí a odběratelů. 

A to že na vás nemá takové trauma žádný dopad neznamená, že neexistují 

lidé, na které by to dopad mít mohlo. A dle reakcí lidí na internetu je jasné, že to 

mělo silný dopad i na dospělé. Proč je to tedy zveřejňováno na kanále s tagy 

„komedie“? To je jako pouštět záběry mrtvol uprostřed Partičky. 

Mimo jiné – ukazovat mrtvoly na youtube za jiným než poučným účelem je v 

rozporu s jeho pravidly. A Youtube za to Logana nijak nepotrestal, což je taky jeden 

ze zásadních problémů téhle kontroverze – že si očividně může dovolit cokoli a 

nestane s mu nic. 

Ve většině případů se v komentářích objevil pohrdavý postoj k sebevrahům. 

Někteří uživatelé tvrdili, že sebevrazi si nezaslouží žádnou úctu, v dalších případech 

uživatelé brali sebevraždu jako komplikaci životů jiných nebo také jako slabost 

jedinců. Objevily se ale i komentáře, které takovým názorům oponovaly. Autoři 

těchto příspěvků se snažili vysvětlit, že Japonsko je odlišná kultura a na sebevraždu 

se z jeho pohledu lidé dívají jinak. Stejně tak se objevoval názor, že k mrtvým se 
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má zachovávat úcta, podobně jako k místu, kde k těmto činům dochází. Někteří 

uživatelé se snažili vysvětlit i to, že jedinci, kteří si dobrovolně vezmou život, 

mohou být psychicky nemocní. 

4.3 Prezidentské volby 2018 

Sdílený článek facebookové stránky ČT24, který se věnoval poslední 

prezidentské debatě na České televizi těsně před volbami, získal na Facebooku 

celkem 83 hlavních komentářů13. Ty se ještě dále štěpily do diskusních vláken 

v takovém pořadí, jak na ně ostatní diskutující reagovali. Příspěvek získal celkem 

204 reakcí a uživatelé jej sdíleli celkem 15krát. Sdílený příspěvek ČT24 na rozdíl 

od jiných sdílených článků nevyvolával v uživatelích tolik útočných reakcí. 

Uživatelé totiž raději útočili na protikandidáta svého favorita než na ostatní 

diskutující. Obecně si uživatelé stěžovali na současnou politickou kulturu v ČR.  

Vzhledem k tomu, že se článek věnoval převážně předvolební debatě obou 

prezidentských kandidátů, poznamenala tato skutečnost i samotnou diskusi 

jednotlivých uživatelů Facebooku. Snažili se porovnávat debatu na veřejnoprávní 

ČT1 s dalšími konkurenčními televizemi. Mimo to se ale diskusní prostor změnil 

v předvolební agitaci některých diskutujících. Vyjadřovali proto své názory na 

jednotlivé kandidáty, hodnotili současnou politickou scénu a oponovali si ve svých 

politických postojích.  

Jak by měl vypadat prezident České republiky?  

Diskutující, kteří se k článku ČT24 na Facebooku vyjádřili, měli jasné 

představy, jak by měl budoucí prezident vypadat. V diskusi se proto začal objevovat 

obecný diskurs pojmu prezident. Všichni uživatelé chápali prezidenta jako hlavu 

státu, jako člověka, který by měl národ reprezentovat. Lišily se tak pouze pohledy 

na to, jakým způsobem by měl jedinec takovou roli vykonávat. Diskutéři takovou 

charakteristiku většinou explicitně nedávali najevo, ale jejich představy o výkonu 

                                                 
13 Komentáře, které produkují vlákna (odpovědi dalších uživatelů). 
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prezidentské funkce vyplývaly hlavně z kritiky jednoho nebo obou prezidentských 

kandidátů.  

Jednu představu o prezidentovi měli ale uživatelé Facebooku společnou 

nehledě na jejich politickou orientaci – sdílený základ toho, co je prezidenství. 

Diskutéři se shodli na tom, že prezident České republiky by rozhodně neměl být 

něčí loutkou. Neměl by za ním stát někdo, kdo by ho nějakým způsobem mohl 

ovládat, vnucovat mu své názory nebo ho využívat.  

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: (V reakci na 

jiného uživatele) No nevím, jestli bude dobrej prezident zrovna ten, který se při 

každé nepohodlné otázce rozklepe a názor mu musí poradit loutkovodiči?! 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: (V reakci na 

jiného uživatele) no je otázkou čí loutkou je zeman… nevěřím že by jej jen jeho ego 

přinutilo opět kandidovat…vzhledem k věku a očividně nedobrému zdraví… 

Prezident by podle diskutérů měl být slušný, neměl by společnost polarizovat 

a neměl by ani lhát. Zároveň by měl být zkušený v politickém životě, ale neměl by 

zároveň představovat „politickou minulost“. V debatách se proto objevovaly dva 

proudy pojetí „prezidentství“. Zatímco Miloš Zeman očima svých příznivců 

představoval politickou zkušenost, příznivci Jiřího Drahoše vyzdvihovali zejména 

změnu a slušnost. Obecně ale uživatelé připisovali svým „favoritům“ spíše kladné 

představy a osočovali tak druhého kandidáta. Ve výsledku pak sice měli podobné 

představy o pojmu „prezident“, ale tyto představy připisovali hlavně svému 

kandidátovi. To mělo za následek skutečnost, že příznivci Miloše Zemana měli 

tendence nazývat Jiřího Drahoše „loutkou“, a to samé dělali například i příznivci 

Jiřího Drahoše vůči Miloši Zemanovi.  

Uživatel komentující článek o prezidentské debatě: Drahoš amatér, prázdná 

slova,.... Absolutní politická nula. Volim Zemana. 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: (V reakci na 

jiného uživatele) Nevím, jestli Jiří Drahoš (označení stránky Jiřího Drahoše) bude 
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opravdu dobrý prezident, ale bude určitě lepší než Miloš Zeman. Veteráni sametové 

revoluce už by konečně měli z naší politiky odejít. 

Uživatelka komentující článek o prezidentské debatě: Zemanovi nevěřím ani 

nos mezi očima a tyhle dva týdny tomu ještě dal korunu tanečky kolem vlády trestně 

stíhaného premiéra. Mně to stačilo. Jeho 5 let a 10 let Klause, za všechno co tady 

spolu udělali neměl ani jeden nárok být prezidentem. 

Některým uživatelům také vadila útočnost obou kandidátů. V případě debaty 

na České televizi se pak stal terčem kritiky hlavně Jiří Drahoš. Jeho útočné chování 

vůči Miloši Zemanovi vadilo nejenom příznivcům Zemana, ale i některým 

potenciálním Drahošovým voličům.  

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: .. Drahoš coby 

samozvaný bojovník za návrat slušnosti v sobě odkopal akorát ukřivděného 

burana… Končit debatu, při závěrečném minutovém proslovu dalším ubožáckým 

útokem na prezidenta, mně přijde od budoucího "prezidenta sjednotitele” jako 

důkaz jeho prázdnoty – nic víc. Zitra není o čem! (mrkající smajlík) 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: (V reakci na 

jiného uživatele) Ani se fanouškům tentokrát nedivím. Že Drahoš začne debatu 

útokem, budiš, ale že útokem bude končit i během své závěrečné řeči? Promiňte, ale 

to byla z jeho strany ubohost. 

Tábory a kritika jednotlivých kandidátů 

Diskuse se v případě článku o poslední předvolební debatě rozčlenila na dva 

protichůdné tábory voličů. Početně bylo na Facebooku více příznivců Jiřího 

Drahoše než Miloše Zemana, ale jakmile přišlo na kritiku jednotlivých kandidátů, 

rozdíl mezi nimi se o něco snížil. I přesto však uživatelé na Facebooku více 

kritizovali Miloše Zemana.  

Nejvíce uživatelé nesouhlasili s tím, jakým způsobem Miloš Zeman 

předchozích pět let svou funkci vykonával. Vadily jim zejména jeho lži, vulgární 

chování, ale dokonce i jeho zdravotní stav. Diskusi vyvolaly i osoby, které Miloše 



71 

 

Zemana podporují a jeho sympatie k Rusku. Co se uživatelům na Miloši Zemanovi 

nejvíce líbilo, byla jeho politická zkušenost a obratnost v debatách.  

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Prezident 

republiky opětovně nejen nám občanům ale svým voličům prokázal neúctu a to 

lhaním a nepravd. Viz dnešní debata obou kandidátů na ČT 1 a ČT 24. Zeman . Už 

teď vidím Demagog.cz jak Zemanovi lži jednoduše prokážou. Po dnešní supr debatě 

na ČT 24 mám jasno v tom, že Jiří Drahoš ode mně po II., obdrží hlas zítra tj. 26.1 

2018 v Il.kole prezidentské volbě. Přeji Jiřímu Drahoši hodně úspěchů a aby se stal 

prezidentem ČR. 

Uživatelka komentující sdílený článek o prezidentské debatě: snilek vs. 

realista… Sorry, radsi realistu (mrkající smajlík). 

Jiřímu Drahošovi nejvíce uživatelé Facebooku vyčítali nevýraznost, 

nerozhodnost, nejasné názory a politickou nezkušenost. Zároveň ale kritizovali i 

jeho útočný projev v debatě na České televizi, který šel v protikladu k jeho „slušné“ 

kampani. Za hlavní klady Jiřího Drahoše ale považovali uživatelé Facebooku právě 

jeho slušně vedenou předvolební kampaň. Celkově ale příznivci Jiřího Drahoše 

spíše argumentovali kritikou Miloše Zemana, než aby zdůrazňovali klady svého 

favorita. Podobné tendence ukazoval volební průzkum společnosti Kantar TNS pro 

Českou televizi. 47 % voličů Jiřího Drahoše odpovědělo, že ho volili jen proto, aby 

se Miloš Zeman nestal prezidentem. U Miloše Zemana to bylo jen 22 % jeho voličů, 

kteří naopak volili proti Jiřímu Drahošovi. Z průzkumu proto vyplývá, že velká část 

voličů Jiřího Drahoše měla tendence ho volit zejména proto, že představoval 

„antiZemana“ [ceskatelevize.cz 2018]. 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Jsem s pana 

Drahoše zklamán. Neustále vymezování se proti panu Zemanovi nic víc.I v 

závěrečné řeči k lidem. Na otázku jak si předstsvuje EU řekne že on na rozdíl od 

Zemana není eurofederalista a pak chce EU kde budou silné státy s hlasem který 

bude mít stejnou váhu jak malé tak velké Tak si říkám to je přesná definice federace 

.Takže vize žádná . Na otázku jak bude komunikovat váš kancléř s veřejností. 

Odpověď: né jako pan Ovčáček. Hhm. Dvojí odmítnutí jmenovat lidi o kterých aspoň 
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uvažuje jako o kancléři, vlastně utekla mu tam větička o spolukandidátech, takže už 

je jasná ta podpora p. Horáčka a možná i dalších, naopak jiných se zbaví jakmile 

se nehodí A to má být začátek te nové slušné kultivované doby??? 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Zeman (i když 

mu prostředí nevyhovovalo, neboť je vyloženě arénový typ) je skvělý taktik a 

argumentovat umí. Drahoš se musel tlačit do konfrontačního stylu, který mu není 

vlastní (spíš je mu úplně cizí) a bylo to kapku znát. Kdyby neměl po ruce arsenál 

Zemanových kontroverzí (mírně řečeno), které stávající prezident za svou kariéru 

nasekal měl by velký problém. Jenže on je měl. To Zeman se mohl chytat jen 

občasných Drahošových nešikovností, jenž pramenili z nezkušenosti z takovýchto 

soubojů, a pak už jen vyložených drbů. Drahoš mohl střílet na skutečné cíle. Ke cti 

Zemana musím říct, že to ještě docela rétoricky uhrál. Být na jeho místě někdo méně 

zkušený a schopný, tak se peče jako na rožni. Debata na mě, ale neměla vliv. Při 

volbě nového prezidenta já osobně sázím...na svou paměť. Tu debaty ani poslední 

týdny… nevymazaly. 

Politická situace v ČR 

Uživatelé se ve svých komentářích často odvolávali i na současnou 

politickou scénu. Zejména pak kritizovali jiné politiky a velmi často tyto politiky 

následně využívali v agitaci za svého kandidáta.  

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Chcete aby vládl 

Kalousek, Feri, Schwanzerberk, Fiala, Benda, Piráti, Gazdík, Bělobrádek? Potom 

volte Drahoše. Pokud chcete změnu tak volte Zemana. Ač se to zdá jako protimluv 

tak i o toto a možná že i hlavně o to tu jde 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: (V reakci na 

jiného uživatele) Přesně tak, čím bohatší lidi, tím více nenasytní jsou. I kdyby měli 

tolik peněz, že je do konce života nemůžou utratit ani jejich děti. Proč by se jinak 

Babiš, Valenta a jim podobní cpali do politiky a neužívali v klidu své obrovské 

majetky. 
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Vzhledem k tomu, že článek shrnující předvolební debatu na České televizi 

nese titulek, ve kterém kandidáti hovoří o Babišově trestním stíhání, velká část 

diskutujících se mu ve svých komentářích věnovala taktéž.  

Hodnocení debaty na ČT1 

Nejčastěji uživatelé v komentářích hodnotili samotnou předvolební debatu. 

Nezávisle na tom, koho diskutéři podporovali, shodli se na excelentním výkonu 

Světlany Witowské. Oceňovali zejména objektivitu pořadu, jeho formu, ale i obsah.  

Uživatelka komentující sdílený článek o prezidentské debatě: (V reakci na 

jiného uživatele) Popravdě řečeno, závidím lidem, kteří jsou rozhodnutí, nejvíc těm, 

co slepě věří, že jejich rozhodnutí je správné. Mě tato debata přesvědčila o tom, že 

moderátorka je eso ve svém oboru, prezident Zeman je jeden z nejvychytralejších a 

nejpohotovějších lidí, co jsem kdy viděla, bohužel bez morálních zásad, a profesor 

Drahoš se naprosto hloupě nechal vtáhnout do pozice, ve které nikdy být nechtěl a 

v přímém přenosu všem dokázal, že také dělá to, co hlasitě odsuzuje… 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Po hodně dlouhé 

době můžeme na české televizi sledovat opravdu seriozní debatu při které moderátor 

svými otázkami a chováním nezvýhodňoval žádnou stranu. Jen tak dál! a lidé vás 

zase budou moci brát vážně. 

4.4 Interakce mezi uživateli na sociální síti Facebook 

 

Touha po interakci 

U všech uživatelů zapojených do veřejných diskusí pod příspěvky na 

Facebooku je shodné to, že chtěli nějakým způsobem vyjádřit svůj názor nebo postoj 

k prezentovanému tématu. U velkého množství případů se ale následně objevil jeden 

společný rys. Mimo vyjádření svého názoru uživatelé často cílili své příspěvky tak, 

aby na ně získali nějakou odezvu od jiných uživatelů. Většinou šlo o komentáře, 

které působily určitým způsobem kontroverzně nebo v sobě obsahovaly otázku, 

čímž se snažily v ostatních vzbudit zájem k tomu, aby se také vyjádřili. Taková 

„touha po interakci“ nastoluje otázku, zda uživatelé touží po kontaktu s jinou 
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osobou, zda chtějí to, aby je jiný uživatel podpořil v jejich názoru a utvrdil je tak 

v tom, že mají pravdu, nebo zda mají touhu se s někým veřejně pohádat a případně 

ho určitým způsobem i zesměšnit.  

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: Muži zažívají 

výrazně větší vizuální vzrušivost při pohledu na odhalené ženy. Ženy to vědí, můžou 

toho využívat. Jistě, není to násilí, ale mnohé muže to obtěžuje, byť to nepřiznají. Co 

s tím budeme dělat? 

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: Tady je to zas samej 

šosáckej moralista... No tak někdo natočil nějakýho chudáka, co to neunesl a vzdal 

to. A co vám jako jde? O to, že si dotyčnej nemůže žádat prachy za autorská práva? 

Všechny jútúbeři mám normálně na salámu, ale na tohle se schválně podívám. 

Kvalitní reklamu mu děláte, doufám, že vám za ni ten týpek aspoň zaplatil. 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Nemůžeme 

všichni volit Witovskou? 

Kontroverze a otázky v hlavních komentářích produkovaly nejčastěji 

komentovaná vlákna. Obecně lze říci, že čím kontroverznější příspěvek byl, tím byla 

větší šance, že na něj budou ostatní uživatelé nějakým způsobem reagovat. Těmto 

skutečnostem ale nahrává i algoritmus samotného Facebooku. Ten, jak už bylo 

zmíněno, vybírá pro uživatele nejrelevantnější a nejzajímavější komentáře. V praxi 

se tak uživatelům Facebooku zobrazují mezi prvními pouze ty příspěvky, které 

získaly největší ohlas od ostatních pasivně či aktivně diskutujících. Ať už jde o 

reakce pomocí zabudované funkce („To se mi líbí, Super, Haha, Paráda, To mě mrzí, 

To mě štve“) nebo o počet reálných odpovědí na hlavní komentář. To může mít za 

následek falešný pocit, že jsou komentáře u příspěvků na sociální síti vždy velmi 

„vyhrocené“. To ale není tak úplně pravda, Facebook na prvních místech zobrazuje 

jen ty „nejzajímavější“ komentáře a zbytek buď neukazuje nebo skrývá do pozadí.  

Dalším faktorem, který sehrál zásadní roli v „touze o interakci“, byla funkce 

označování uživatelů. Diskutující totiž mohou ve sdílených příspěvcích stránek 

označovat své přátele, aby jim buď ukázali sdílený článek nebo aby zahájili interakci 
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na určité téma. Označený uživatel od sociální sítě obdrží o svém označení 

upozornění a v komentářích se veřejně objeví jméno označeného s odkazem na jeho 

facebookový profil. Co je ale obzvlášť zajímavé je skutečnost, že v komentářích 

docházelo k tomu, že se vzájemně označovali i uživatelé, kteří se neznali v reálném 

životě nebo se neměli vzájemně v přátelích (ve svých kruzích) na Facebooku. 

V takovém případě záleží na nastavení platformy daného uživatele. Mnohdy 

sociální síť neumožní zpřístupnit odkaz na profil uživatele, kterého označil někdo 

cizí. Takové příspěvky lze ale snadno odhalit. Pokud by se jeden z uživatelů 

jmenoval například Karel Novák, reagoval by na něj uživatel bez označení pouhým 

oslovením: „Vážený Karle Nováku“. U příspěvků, kde k označení uživatele došlo, 

pak oslovení dotyčného zůstalo ve formátu jeho facebookového jména: „Vážený 

Karel Novák“. Uživatelé, kteří se v komentářích nejčastěji označovali byli ti, kteří 

potřebovali na svůj komentář reakci druhého uživatele. Záměrně jim tedy šlo o to, 

aby jim Facebook poslal upozornění a dal jim přímo vědět, že se o ně jiný uživatel 

zajímá. Ve většině případů to bylo u výše zmíněných kontroverzních komentářů 

nebo u nesouhlasných komentářů, kdy docházelo k ostřejšímu střetu s někým jiným. 

Nutno podotknout, že pokud se nějaký uživatel do diskuse zapojil, posílal mu i tak 

Facebook upozornění. „Touha po interakci“ byla nejsilnějším prvkem všech mnou 

analyzovaných diskusí, samotné označování uživatelů pak bylo nejčastějším 

projevem jakýchkoliv interakcí mezi uživateli na sociální síti Facebook.  

Komentář by měl mít vtipný nádech 

V souvislosti se zmíněnou „touhou po interakci“ pak v příspěvcích vystupuje 

i prvek humoru. V mnoha případech sice není dáván explicitně najevo, nicméně je 

součástí naprosté většiny příspěvků. Uživatelé se možná snaží dát svým 

komentářům vtipný nádech zejména kvůli tomu, aby získali co možná nejvíce 

pozitivních reakcí jiných uživatelů. Na rozdíl od označování diskutérů nebo 

kontroverzí v příspěvcích tu figuruje spíše touha po jakémsi uznání či ocenění.  

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: (V reakci na 

jiného uživatele) No, kolego, pokud saháte náhodným dámám na kolena a doufáte v 

happy end, tak mám hned několik špatných zpráv. 
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Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: Youtuber? Co to je? 

(emotikon s vypláznutým jazykem). 

Uživatelka komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Tvrdit, že 

miliardář nepotřebuje podvádět je stejné, jako tvrdit: že nymfomanka nepotřebuje 

sex, protože už ho párkrát měla (smějící se emotikon). 

V některých případech se humorný nádech komentářů mísí s posměšky a 

stává se tak zbraní při výměně názorů s jinými uživateli. V dalších případech pak 

uživatelé sdílí v komentářích humorná videa, vtipné obrázky (tzv. memes), 

„nálepky“ (integrované obrázky na Facebooku, většinou odkazující na popkulturu 

nebo představující náhodné postavičky) nebo integrované gify (pohyblivé obrázky, 

které většinou mají nějakou vtipnou pointu). I pouhá reakce takovýmto způsobem 

může v jiných uživatelích vyvolat touhu po interakci.  

Tvorba a prezentace vlastního názoru 

 

Ne každý komentář má v sobě humorný nádech. Někteří uživatelé mají tak 

silnou touhu vyjádřit se k určitému tématu, že prezentují svůj názor zcela vážně a 

dávají si přitom důkladně záležet na tom, aby komentář zněl seriózně. Ve většině 

případů uživatelé vyjadřovali svůj vlastní postoj k danému tématu nebo obhajovali 

a vysvětlovali svá stanoviska. Takové komentáře byly ve většině případů obsáhlejší, 

než komentáře jiné a snažily se zejména o prezentaci těch nejdůležitějších 

argumentů nebo protiargumentů, které k tématu vyvstaly.  

Uživatelka komentující sdílený článek o kampani #MeToo: Většina mužů 

evidentně žádnou formu sexuálního obtěžování nezažila, proto si nepříjemné pocity 

žen, rozpaky, trapno nebo strach neumějí představit. Muži zřejmě za svůj život 

obdrželi jen málo nečekaných plácnutí přes zadek, minimum „pochvalného“ 

hvízdání či pokřikování hloučku chlapců na ulici „ukaž!“, dvojsmyslných narážek 

ohledně „velikosti,“ sexuálního styku či praktik. Nikdo se na ně taky zřejmě 

nepříjemně nelepil v MHD. Cítí se být dotčeni a jejich ješitnost je uražena, protože 

to vypadá, že to nedělají s ženami dobře. Vždyť to, že „máš pěkný kozy“ je výraz 
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uznání, tak proč to ty hysterky tahaj ven a označujou to za obtěžování?  Gentleman 

s #MeToo nemá problémy. Tzv. slušnej Čech už ale asi jo. Žádná žena nikdy 

neoznačí přiměřené mužské dvoření za obtěžování. Pokud se nestane urputným 

stalkingem Nechápu, že nedokážete vidět rozdíl. 

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: Já to vnímám jako 

přesnou ukázku dnešního světa. Lidi odhalují svoje soukromí na sociálních sítích, 

ale zapomínají, kde už je ta hranice, za kterou opravdu není radno se vydávat. Vůbec 

nechápu, kdy nastala doba, ve který si lidi popularitu získávají tím, že sedí doma 

před kamerou a natáčí nic neříkající videa (tímto se nechci dotknout těch youtuberů, 

jejichž počínání má hlubší smysl, bohužel takového neznám, protože v tomhle 

prostředí se fakt moc neorientuju). Nakonec ty lidi podle mě úplně ztrácí smysl pro 

realitu, se kterým se ale v tomhle případě ztrácí úcta, soudnost i jakákoli empatie. 

A jestli tohle spraví nějaká omluva, nemyslim si. Kdyby se na něj nenavalila ta vlna 

kritiky, došlo by mu vůbec, jak moc přes čáru tohle bylo? Pochybuju. 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Byla to první 

presidentská debata vysoké profesionální úrovně v novodobé historii České 

republiky. Děkuji mé České televizi, že dnes nezklamala. Je dobře, že tuto debatu 

nevedl Václav Moravec, který je bezesporu výsostný profesionál, ale domnívám se, 

že by Česká televize mohla začít uvažovat o pravidelném střídáni moderátorů 

nedělních politických debat. Pro paní Světlanu Witowskou by to byla odpovídající 

odměna a pro nás diváky příjemné a potřebné osvěžení. Určitě mě dnešní debata 

pomohla postavit se definitivně za svého kandidáta a co je nejdůležitější: rozhodně 

jít k volbám. Jsem rád, že M. Zeman odmítl vyloučit, že s ním budou na Hradě dál 

pokračovat poradci Nejedlý a Mynář – muž Ruska a muž bez prověrky. Po dnešní 

debatě někteří z vás uslyšíte od mnohých stoupenců M. Zemana, že byl v debatě 

příliš měkký, že měl být k J. Drahošovi drsnější a útočnější, mnohým chyběly jeho 

obvyklé vulgarity: neuctivé bonmoty a sprosté podpásovky jak jsme všichni po celé 

čtvrtstoletí u M. Zemana zvyklí. „Ach synku, synku“, jsem rád, že do takového 

tábora voličů nepatřím. 
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I přesto, že obsahově k sobě mají komentáře poměrně daleko, lze z nich 

vyčíst jakousi „prosbu o empatii“. Uživatelé, kteří píší obsáhlejší komentáře a dávají 

si důkladně záležet na serióznosti svých názorů, mají tendence v ostatních 

vzbuzovat pocit pochopení a empatie.    

Nedůvěra uživatelů v média 

 

Dalším jevem, který při komparaci jednotlivých diskusí pod sdílenými 

články na Facebooku vyvstal, bylo to, že uživatelé se napříč médii shodovali na 

kritice daných médií. Někteří kritizovali objektivitu médií, jiní dávali najevo 

celkovou nedůvěru k médiím, ale došlo i ke zpochybňování jednotlivých článků, 

veřejnoprávní televize nebo zavádějících titulků. Nedůvěra a přehnaná kritika 

k médiím může souviset s tím, že někteří uživatelé nejsou schopni přijmout odlišný 

názor, nechtějí věřit sdíleným informacím nebo nedokáží správně odhalit tzv. fake 

news a jsou dopředu skeptičtí k jakýmkoliv zpravodajským serverům.  

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: Vzhledem k tomu 

že kampaň je spíš v centru posměchu tak bych se vážně nebál že by se muži báli 

dvořit. (smějící se emotikon) Jinak článek docela fajn přesto že jej píše takový 

ostudný propagandou prolezlý plátek jako je Respekt. Nicméně paní psycholožka 

zapomíná (i když na jiném místě se zdá že si je vědoma) že hlavní problém téhle 

kampaně je že někteří hloupí či citově labilní lidé se upřímně považují za obtěžované 

něčím pro co mají jiní lidé jen pobavený úsměv či se dokonce budou cítit potěšení, 

a toto své "obtěžování" nadšeně aktivně svěřují světu. S pochopitelným efektem 

posměchu. 

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: Je hezké zase ukázat 

jednoho absolutního primitiva (pro jistotu ještě s fotkou jeho bratra), aby bylo vidět: 

jaká jsou youtubeři nechutná hloupá sorta. podpořit to zmínkou o kritice ”některých 

uživatelů" ale už neuvést to, že ho nejvíc kritizovali samotní slušní youtubeři. Od 

tradičních médií už bych snad ani nic jiného nečekal. Moc dobře vím, že žádná 

objektivita neexistuje, ale pokud už píšete o nových médii, nechte to psát někoho, 

kdo jim rozumí a chápe je. A ideálně ctí nějakou novinářskou etiku. Co se nových 
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médií týče, stále podáváte dost jednostrané pohledy, které si laická veřejnost může 

vyložit i dost jinak, než jak by měla vzhledem k realitě.  Dneska už jste taky na 

internetu, tak se nemusíte bát, že vás nikdo nebude číst. Nevím proč máte tohle za 

potřebí… 

Uživatelka komentující sdílený článek o prezidentské debatě: CT 

fuj…ostuda (mračící se emotikon). 

Střet s odlišným názorem 

 

Doposud jsem se zabýval jen interpretací a popisem jednotlivých komentářů 

a jejich autorů. Nyní bych se chtěl hlouběji věnovat momentu, kdy na sociální síti 

dojde mezi jednotlivými uživateli k interakci samotné. Uživatelé se buď vzájemně 

utvrzují v podobných názorech nebo spolu naopak nesouhlasí. Takovou aktivitu lze 

rozdělit na pasivní („lajkování“ příspěvků, přidávání integrovaných reakcí, obrázků, 

gifů apod.) a aktivní (kdy na sebe uživatelé přímo reagují svými komentáři). Budu 

se zabývat právě zmíněnými aktivními projevy.  

Nesouhlasný projev uživatelů lze blíže interpretovat jako projev útočný nebo 

obranný. V momentě, kdy dochází k útočnému projevu, mohou uživatelé 

argumentovat svými názory, používat vulgarismy, urážet ostatní uživatele či se nad 

ně dokonce povyšovat (vzhledem k tomu, že se povyšování v komentářích 

objevovalo u všech témat poměrně často, rozhodl jsem se mu věnovat trochu blíže 

později). Nesouhlasný projev se může objevovat i v obranné formě, kdy se uživatelé 

snaží hájit svá stanoviska. V mnoha případech se obranný projev vyskytuje i 

v reakci na útočný projev, kdy uživatelé hledají argumenty, kterými by svůj názor 

obhájili. 

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: (V reakci na 

jiného uživatele) No kdyby, ale ono právě na mé definici nezáleží. Záleží na definici, 

kterou bude uznávat autorita, která bude rozhodovat, co už je za hranicí dvoření a 

na základě toho bude rozhodovat o zničení, či nezničení života dotyčného. 
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Obranný nesouhlasný projev jiného uživatele: [Označení uživatele] pokud 

'dvoření' znamená obtěžování, narušování osobního prostoru a nerespektování 

nezájmu toho druhého tak je problém na straně toho kdo nerespektuje základní 

slušnost. 

 

Uživatel komentující sdílený článek o youtuberovi: To to zase citlivky hrotí. 

Ve stejném lese se natáčely i dokumentární pořady a ty nikdo z YouTube nemaže. 

Smích je v takové situaci běžná reakce na stres vyvolaný děsivým zážitkem. 

 

Útočný nesouhlasný projev jiného uživatele: trochu rozdíl nemyslíš?? Asi 

nemyslíš vůbec evidentně. 

 

Uživatel komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Dnešek byl 

Zemanova poprava v přímém přenosu a Zeman byl svým vlastním popravčím. A 

podle komentářů to většina lidí vidí stejně jako já (usmívající se emotikon) Drahoš 

na Hrad!!! (emotikon s vypláznutým jazykem). 

Souhlasný projev jiné uživatelky: Skvěle napsáno! 

V některých případech došlo i k tomu, že uživatelé změnili styl svého postoje 

a začali v rámci obranného nesouhlasného projevu dále vysvětlovat své názory 

hlouběji a na serióznější úrovni. Jejich příspěvky tak nabyly na zcela jiném 

významu.   

Projevy nadřazenosti  

 

Průběhy interakcí mezi uživateli se neobešly ani bez projevů nadřazenosti. 

Většinou šlo o součást útočného nesouhlasného projevu, ale v mnoha případech se 

projevy nadřazenosti objevily i jako obranný nesouhlasný projev. Mohlo to být 

způsobeno zejména tím, že uživatelům docházely argumenty, a tak se uchýlili právě 
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k takovémuto způsobu reakce. Projevy nadřazenosti se na rozdíl od předchozích 

způsobů komunikace rozštěpily na několik různých způsobů interakcí.  

Jedním z nejčastějších projevů nadřazenosti byla devalvace hodnoty názoru 

jiného uživatele. V podstatě tak uživatelé naprosto znehodnotili jakékoliv odlišné 

názory, než měli oni sami. Někteří uživatelé dokonce vědomě útočili i na koníčky 

jiných uživatelů, které buď zjistili na jejich facebookových profilech nebo je odtušili 

z diskuse pod sdíleným článkem. Dalším projevem nadřazenosti se stala gramatika. 

Uživatelé v některých případech inklinovali k tomu, že opravovali i gramatické 

chyby dalších uživatelů, se kterými vedli na sociální síti diskusi. Mohli takovým 

způsobem dávat najevo svou nadřazenost a jakousi převahu ve vedené diskusi. 

V diskusích se také vyskytoval aspekt morálního odsuzování jiných komentujících. 

Uživatelé tak otevírali téma „normality“, která v příspěvcích mnohdy fungovala 

jako projev nadřazenosti nad někým jiným. Ve výsledku pak měli uživatelé 

tendence odsuzovat ostatní na základě jejich publikovaných názorů.  

Uživatel komentující sdílený článek o kampani #MeToo: (V reakci na jinou 

uživatelku) Hezký argument, že žádná žena nikdy, bohužel v praxi to bude jinak. Viz 

třeba strmý nárůst (desítky procent) obvinění ze zneužívání při rozvodu, často i vůči 

dětem, která jsou prokazatelně lživá a motivovaná snahou uškodit. 

Reakce jiné uživatelky: (oslovení uživatele) píše komentář jako 

z parlamentních listů – zdánlivě to s tim souvisí, ale ve skutečnosti je to o něčem 

jiném, je to zavádející a vzbuzuje to emoce. 

 

Uživatelka komentující sdílený článek o youtuberovi: [Označení uživatele] 

Já ho vůbec nezpochybňuji (usmívající se emotikon) Jen se musím ke své hanbě 

přiznat, že jsem ho skutečně neznala a v souvislosti s tímto článkem mě, ten z mého 

pohledu umělecký archaismus, prostě vadí. (Člověk se pořád učí!) 

Reakce jiné uživatelky: *mně (smějící se emotikon) 
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Uživatel 1 komentující sdílený článek o prezidentské debatě: Koukám, že si 

tu notují přívrženci arogantního egoisty a slizáka Drahoše (usmívající se emotikon) 

Reakce uživatele 2 na uživatele 1: [Označení uživatele] za to Vy, hledejte 

raději peroutkovy články. 

Reakce jiného uživatele na uživatele 2: [Označení uživatele 2] (zdrobnělina 

jména uživatele 1) neví, kdo Peroutka byl, to k hlídání objektů nepotřebuje, tam jsou 

důležitý svaly, ne mozek (emotikon s vypláznutým jazykem). 

Shrnutí interakcí mezi uživateli na sociální síti Facebook 

Uživatelé, kteří se účastnili veřejných debat pod články sdílenými na sociální 

síti Facebook projevovali „touhu po interakci“. Ta se ve většině příkladů 

projevovala sdílením kontroverzních příspěvků, otázek nebo označováním dalších 

uživatelů. Jejich komentáře přitom měly buď humorný nádech nebo se naopak 

snažily působit seriózně. Někteří uživatelé se v několika případech shodli na 

nedůvěře k médiím. Samotné interakce mezi uživateli lze rozdělit na aktivní či 

pasivní. Aktivní interakce jsou buď souhlasné, kdy se uživatelé vzájemně podporují 

a dávají si za pravdu, nebo nesouhlasné, které jsou buď útočné nebo obranné. 

V mnoha případech dochází při interakcích uživatelů k projevům nadřazenosti nebo 

zesměšňování zálib jiných uživatelů. Pasivní interakce mezi uživateli sice mohou 

být také souhlasné nebo nesouhlasné, ale projevují se hlavně ve formě „lajkování“ 

příspěvků, sdílení vtipných obrázků nebo gifů.  

4.5 Kdo jsou diskutéři na Facebooku? 

Díky diskursivní analýze facebookových komentářů jsem byl schopen 

rozčlenit uživatele podle způsobu, jakým na sociální síti veřejně interagují. Všímal 

jsem si hlavně podobností v jejich komentářích a opakujících se trendů. Na základě 

toho jsem uživatele rozdělil do celkem 8 kategorií. I přesto, že se tyto kategorie 

v příspěvcích vyskytovaly nezávisle na tématu, je třeba o nich mluvit spíše jako o 

rolích, které jedinci v diskusích zastávají. Role se může měnit spolu 

s komentovaným tématem nebo i během probíhající diskuse s jiným uživatelem.  
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Označovatel (Tagger) 

Označovatel je ten uživatel, který záměrně v komentářích na Facebooku 

označuje jiné uživatele nebo své facebookové přátele, aby jim ukázal daný 

příspěvek nebo aby se dočkal nějaké zpětné interakce. Uživatelé, kteří veřejně na 

Facebooku označují jiné osoby mají větší touhu po interakci než uživatelé z jiných 

skupin. Taková touha může souviset i s jejich sebeprezentací, protože pokud označí 

někoho ze svých facebookových kruhů, zobrazí se tato událost i ostatním jeho 

přátelům.  

Vtipálek (Comic) 

Uživatelé, kteří v diskusích vystupují jako vtipálci dávají svým příspěvkům 

vtipný nádech. Většinou se snaží svůj názor prezentovat tak, aby jej přijalo co 

nejvíce lidí. Takové příspěvky proto obdrží větší počet pasivních reakcí od ostatních 

uživatelů (lajků). Za vtipálky lze označovat i uživatele, kteří přispívají do diskuse 

vtipnými obrázky, sdílí meme, gify nebo vtipná videa a primárně baví jak sebe, tak 

i ostatní.  

Troll (Troll) 

Vtipálci se někdy v diskusích objevují i jako trollové. Ti mají tendence psát 

sarkasticky, zesměšňují dané téma diskuse nebo mohou zesměšňovat i jednotlivé 

uživatele. Trollové také mohou publikovat své příspěvky jako satiru nebo si 

z ostatních uživatelů střílet. Primárně ale baví jen sebe na úkor ostatních. 

Kritik (Critic) 

Kritici se objevují u každé diskuse a snaží se její téma nebo diskusi samotnou 

nějakým způsobem negovat. Na základě obsahu příspěvků kritika a jeho způsobu 

reakcí na ostatní uživatele lze soudit, že na rozdíl od vtipálků myslí své narážky 

zcela vážně. Tímto způsobem dávají tito uživatelé svou kritiku najevo a projevují 

tak nesouhlasný názor. Kritici nemusí kritizovat jen téma samotné, ale mohou 

například hodnotit i objektivitu médií.  

 



84 

 

Moralista (Moralist) 

Jako moralista vystupuje ten uživatel, který má tendence posuzovat téma či 

jiné uživatele na základě normality. Na rozdíl od kritika nechce negovat téma ani 

názory ostatních, spíše je morálně odsuzovat. Moralisté většinou sdílejí své osobní 

zkušenosti a prezentují alternativní východiska v chování jedinců nebo v prezentaci 

určitého tématu.  

Expert (Expert) 

Uživatelé, kteří v diskusích hrají roli experta se domnívají, že se v dané 

problematice skvěle vyznají. Dávají najevo svou intelektuální znalost a většinou 

nejsou schopni přijmout odlišný názor.  

Útočník (Attacker) 

Cílem útočníka je slovně napadat ostatní účastníky diskuse. Jedinci se 

k takovému jednání většinou dostanou, když nemají moc argumentů k diskusi. 

Dalším důvodem může být silný nesouhlas s druhou osobou. Útočníci mohou 

zesměšňovat i záliby jiných uživatelů. K tomu využívají například i informace 

získané na profilových účtech jiných diskutérů.  

Fanoušek (Fan) 

Za fanoušky jsem označil jedince, kteří se k tématu (případně článku) 

vyjadřují hlavně proto, že nějakým způsobem reflektuje jejich osobní přesvědčení. 

Souhlasí s názory, které jsou v článku publikované a hájí je i v diskusní sekci. 

Fanoušci proto mohou vystupovat i jako „obránci“ v případě, že se stanou obětí 

útočníka.  
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5. ROZHOVORY S UŽIVATELI FACEBOOKU 

 

I přesto, že jsem se snažil respondenty vybírat podle jednotlivých skupin, 

ukázalo se, že jedinec v rámci facebookové diskuse zastává více než jen jednu roli. 

V praxi tak může být diskutér nejen Troll, ale například i Vtipálek. Podobně tomu 

bylo i u Kritika nebo Moralisty. Útočník a Fanoušek si zase v rámci diskuse mohli 

role vzájemně prohazovat. Ve výsledku tak záleží na typu diskuse a na náladě 

samotných uživatelů. V rozhovorech se navíc ukázalo, že se respondenti sami 

neztotožňovali jen s jednou rolí, ale mluvili spíše o situacích, při kterých se k dané 

roli uchylují. V této kapitole bych se rád věnoval detailněji jednotlivým uživatelům 

Facebooku, kteří se nějakým způsobem zapojují do facebookových diskusí. Zajímal 

mě jejich pohled na sociální síť, jejich aktivita, přispívání do diskusí, reflexe 

diskusních vláken, vnímání odlišných názorů a vnímání dalších diskutujících 

uživatelů.  

5.1 Účastníci polostrukturovaných rozhovorů 

Rozhovorů se zúčastnilo celkem 8 respondentů, z nichž 4 byli muži a 4 ženy. 

Účastníci rozhovorů se pohybovali ve věkovém rozmezí od 25 do 39 let. Polovina 

respondentů měla vysokoškolské vzdělání, druhá polovina středoškolské vzdělání a 

v jednom případě šlo o středoškolské vzdělání bez maturitní zkoušky.  

Šárka (25 let, SŠ vzdělání bez maturitní zkoušky) pracuje jako pečovatelka 

v domově důchodců, v současné době je těhotná a mezi její zájmy patří zejména 

nakupování, kino a posezení s přáteli. 

Eva (25 let, VŠ vzdělání) je studentkou mediálních studií na UK, zajímá se 

o politickou scénu, ve volném čase ráda čte a sleduje filmy. 

Jana (25 let, SŠ vzdělání) je studentka bakalářského programu na FHS, ve 

volném čase se ráda věnuje svému psovi, baví ji péct dorty a je aktivní fanynkou 

hokejového klubu Sparta.  
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Klára (29 let, SŠ vzdělání) pracuje jako fakturantka, ve volném čase ráda 

cestuje do zemí jako je Írán a Indie. Zajímá se o seriály, filmy a baví ji číst.  

Jakub (27 let, VŠ vzdělání) pomáhá šířit libertariánské myšlenky, zajímá se 

o marketing a ve volném čase hraje rád fotbal.  

Richard (28 let, SŠ vzdělání) vystudoval střední průmyslovou školu, pracuje 

v autoservisu a má rád hokej. 

Robert (28 let, VŠ vzdělání) vystudoval molekulární biologii, ale věnuje se 

marketingovým textům a obsahovým strategiím.  

Filip (39 let, VŠ vzdělání) pracuje v médiích, rád sleduje aktuální dění a 

aktivně se věnuje sebezdokonalování.  

Respondenti a jejich role v diskusích 

Všichni respondenti se alespoň někdy aktivně zapojili do facebookových 

diskusí. Dva uživatelé tvrdili, že se do diskusí moc nezapojují, ale přitom zmínili 

situace, kdy se do diskusí aktivně zapojili. Někteří z nich diskuse přímo aktivně 

vyhledávají, jiní je s oblibou sledují, a někteří na ně mají spíše negativní pohled.  

Jak už jsem zmínil v úvodu kapitoly, vybíral jsem respondenty primárně 

podle rolí, které vzešly z diskursivní analýzy. Ukázalo se ale, že respondenti 

v diskusích zastávají nejen jednu roli, ale mnohdy hned několik rolí současně. 

Podobně jako v Goffmanově pojetí šlo o jakousi formu sebeprezentace, kdy 

jednotlivé role jedinců formovaly jejich osobnost. Moje prvotní myšlenka oslovovat 

uživatele na základě jednotlivých rolí byla zpočátku mylná, protože role se 

v diskusích liší jak na základě tématu, aktuálního rozpoložení jedince nebo i podle 

kultury dané diskuse. Potvrdilo se také, že o sobě respondenti nechtěli hovořit jako 

o Útočníkovi, protože by taková role mohla působit negativním dojmem. I přesto, 

že se k takové roli nepřihlásili, v některých případech bylo z jejich výpovědí 

znatelné, že ji v rámci diskusí několikrát zastávali.  
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Označovatel (Tagger) 

Vzájemné označování uživatelé vnímali zejména jako prostředek, kterým je 

možné upoutat pozornost ostatních, především svých přátel. Funkci tak rozumí 

převážně jako efektivnějšímu způsobu přenosu informací na sociální síti.  

Eva (25 let, VŠ vzdělání): No, je to rychlejší způsob než kliknout na ten 

odkaz, jít na článek, zkopírovat si odkaz na článek a poslat to tomu člověku. Takže 

když chci, aby si člověk něco přečetl, nebo se podíval na nějaký obrázek, tak ho tam 

v rámci jedný tý sekundy označím, aby ten člověk měl možnost se na to podívat sám. 

A myslim si, že tu funkci využívám denně. 

Uživatelka si je vědoma toho, že i označováním se zapojuje do diskuse, ale 

sama se vyhýbá názorovým výměnám. Označením jiného uživatele sdílí dál 

informaci, kterou sdílet chce, a přitom neriskuje střet s jinou osobou. 

Eva (25 let, VŠ vzdělání): To až tak často nebývá, že i já jsem spíš ten člověk, 

co když píše, tak většinou jenom taguje a řekla bych, že je to spíš ze strachu z toho, 

že se ty diskuse většinou dost zvrtnou, že jo. 

Označený uživatel se stane součástí diskuse k „sdílenému“ odkazu. Článek, 

obrázek nebo video se pak zobrazí všem jeho přátelům. Do procesu sdílení 

informace jsou tedy nevědomky zapojeny hned dvě strany. Označený uživatel a jeho 

přátelé, kteří jsou sdílenému obsahu vystaveni. Sdílený obsah nemusí 

korespondovat s jejich přesvědčením.  

Robert (28 let, VŠ vzdělání): Označování? Já to moc nechápu, protože mě 

to tam spíš sere... štve. Já tam ten prostor vnímám spíš jako pro diskusi, a ne pro 

označování, takže podle mě to je spíš proto, aby to viděli všichni. 

Označovatelé mohou funkci využívat i k podpoře a projevu svých názorů. 

Primárně ale funkce slouží k upoutání pozornosti jiného uživatele.  

Klára (29 let, SŠ vzdělání): Jako dost často si myslím, že lidi označujou 

ostatní lidi jako by kvůli tomu, že si myslej, že maj stejnej názor jako by na to, takže 

třeba označej někoho, napíšou: „Podívej, todlento je přesně, o čem jsme se 
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bavili…“ nebo „To je pravda…“, jo… nebo takový… a občas se stane teda, že to je 

jako… označí někoho a řeknou „Hele, tady jsem ti to říkala, tak vidíš, tady je to 

prostě napsaný…“, no. 

Uživatelka si držela odstup a snažila se zevšeobecňovat, když mluvila spíše 

o ostatních uživatelích než o sobě.  

Vtipálek (Comic) a Troll (Troll) 

Vtipné příspěvky mají na Facebooku vždy dvě strany. Na té první vystupují 

uživatelé, kteří se je snaží vytvořit za účelem oslovení co nejširšího publika. Na 

druhé straně jsou pak uživatelé, kteří vtipné příspěvky sami vyhledávají a figurují 

tak jako ono publikum.  

Šárka (25 let, SŠ vzdělání bez maturitní zkoušky): No, teďka nedávno jsem 

komentovala, je právě taková Facebooková seznamka taková, dávala tam jedna 

slečna fotku a ta fotka, ona říkala, že se jmenuje Michal, ale vypadala ta fotka, 

jakože to je prostě slečna. Tak říkám, ne jako, že to byla sranda, řekla jsem spíš, no 

tam bylo „jmenuji se Michal“ a já jsem pod to napsala „spíš Michaela“ no a všichni 

do mě, jakože seš úplně blbá, že tady toho urážíš a já říkám „já nikoho neurážím, 

já jsem prostě napsala, že ten pán vypadá jako paní, prostě jo“. Pak jsem se tam i 

omluvila, že tedy jako jestli pán to bere jako urážku, takže mě to mrzí, že jo... ale 

všichni tam hned do mě, jakože jsem úplně ... no. 

Vtipný příspěvek může v rámci diskuse zůstat nepochopený a může se stát 

terčem výměny názorů, která může mít i reálný dopad mimo internet. Je to zejména 

z toho důvodu, že některým příspěvkům na internetu chybí kontext komunikace 

tváří v tvář.  

Uživatelé, kteří v diskusích „trollí“, se k takovým akcím uchylují zejména 

pro své vlastní pobavení. Mají ale mnoho společného s Vtipálky, protože sdílejí 

komentáře s vtipným nádechem, který může oslovit širší publikum. „Trollení“ ale 

může být i formou útoku, kritiky, zesměšnění nebo degradace odlišného názoru.  

Robert (28 let, VŠ vzdělání): ... a když... no, já tam mám taky Tomia 

Okamruru, protože mě celkem fascinuje. Tak tam mu to furt srdíčkuju, ale to je 
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z recese. […] Co si pamatuju, tak jsem jednou okomentoval příspěvek Hruškový, jak 

kandidovala na prezidentku, což se jí teda moc nepovedlo, ale budiž... a to vlastně 

sdílela, že je na Míráku s Olivií Žižkovou a házela tam... už ani nevím, co to bylo, 

ale vím, že to bylo rasistický. Tam jsem právě použil satiru a pak mi to 

okomentovala. […] bylo to takový docela útočný, tak jsem jí tam dal srdíčko. […] 

Ale je pravda, že jak tam píšu svoje satirický poznámky a pořád něco srdíčkuju, to 

je taková forma zesměšňování, takže určitě jo. 

Uživatel také uvedl, že forma zesměšňování na Facebooku může být i formou 

obrany svého osobního postoje. 

Robert (28 let, VŠ vzdělání): No že když mě něco fakt štve, tak jsem takový 

dost... útočný. A když mě třeba štve to jak, hází lidé různé (špatné) nabídky na psaní 

za 50 Kč na normostranu, tak jsem hodně útočnej. A když je to něco politického, 

věc, co změnit nemůžu, tak to zesměšňuji, protože to je takový způsob obrany. 

Kritik (Critic) a Moralista (Moralist) 

Kritici a Moralisté mají mnoho společného. Kritici negují odlišné postoje 

jedinců, mnohdy se uchylují i ke kritice médií a prezentují svá vlastní přesvědčení. 

Moralisté se hájí pojmem normality a mají tendence ostatní morálně odsuzovat.  

Eva (25 let, VŠ vzdělání): Asi poslední komentář, který jsem takhle jako 

vyloženě napsala k nějakýmu tématu, jsem zakrátko po tom smazala, protože 

(smích) potom ten člověk, byla to reakce na komentář, kterej mi přišel dost 

ignorantní, i když si už vyloženě nepamatuju, o co konkrétně šlo, ale myslím, že to 

bylo něco s genderem, a byl to takový dost tupý názor, takže jsem na to reagovala, 

abych tu osobu nějak jako vrátila do reality a ta osoba na to reagovala s nějakým 

posměchem, tak jsem si řekla, že to prostě radši smažu a budu dělat, že (smích) už 

se takových věcí účastnit nebudu. 

Uživatelka dále mluvila o tom, co dělá, když rozklikne profil diskutujícího, 

kterého nějakým způsobem kritizovala nebo morálně odsuzovala. 
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Eva (25 let, VŠ vzdělání): Většinou mě to jenom tak utvrdí, že většinou 

jenom tak … potvrzení vlastního názoru, který si udělám po přečtení toho 

komentáře. Jakože „jo, tohle mě vlastně nepřekvapuje, žes napsal něco takovýho“. 

Richard (28 let, SŠ vzdělání): […] ale zjišťuju, že to nemá cenu, protože 

když občas procházím nějaký ty inzeráty a třeba tam někdo něco nabízí, protože já 

těch skupin tam mám asi sto, tak když tam třeba někdo něco prodává, tak tam udá 

nějakou cenu a dokáže mě naštvat, když mu tam někdo napíše, že by mu za to nedal 

ani desetinu, jo ... to je pro mě úplně nepochopitelný, co někoho k tomu vede mu to 

tam napsat, těm bych chtěl napsat, jestli jsou normální, jo ale má to cenu se s někym 

dohadovat? S nějakým hloupým člověkem? 

Kritika komentářů ostatních uživatelů může být založena i na jejich 

nekonstruovanosti nebo impulzivnosti. Někteří uživatelé pak mohou odsoudit jiné 

diskutující právě na základě formování jejich sdílených příspěvků nebo moralizují 

na základě konkrétní komunikační etiky.  

Filip (39 let, VŠ vzdělání): […] Já neříkám, že je jedna pravda, ale jakoby 

jenom nějakej výkřik, kterej nestojí na ničem, není informace nebo tak, je prostě 

jenom emoce, není to vůbec nic jinýho. Může bejt silná ta emoce, může bejt 

agresivní, ale je to jenom emoce, není to vůbec nic, nic to neznamená. 

Morální odsouzení uživatelů je úzce spjato právě s pojmem normality. Tedy 

toho, co ostatní uživatelé vnímají jako normální. Pokud názor jiných uživatelů 

z takového pohledu vybočuje, je velmi snadné je následně odsoudit. Uživatelka 

v následující ukázce pracuje s pojmem normality tím způsobem, že jej připisuje 

jiným, i přesto, že s nimi v zásadě souhlasí.  

Jana (25 let, SŠ vzdělání): […] ten háček úrazu, že zaprvý štěňat je dost a 

za druhý prostě ty lidi okamžitě toho člověka odsouděj, že nemá rozum prostě, že 

neví, co se tady teď děje a chce prostě další štěňata, sobecky, prostě vyprodukuje, 

takže v tomhlectom to je a v tý kastraci taky prostě, že přijde člověk, kterej dá fotku 

psa „mám fenu po kastraci“ a teď se ptá jako proč, ty důvody a oni třeba, ten první 

co jsem zmiňovala, „sem lempl“, ne to neřeknou, ale „nebude hárat, nebudou 
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štěňata“, je to prostě jako jasný no a teď se tam na něj spustí „Ty si jako neumíš 

ohlídat psa? Jako kvůli tomu ho chceš hned kastrovat? Co, jsi normální? Dyť to byl 

zdravej pes?" jo, jako je fakt, že když tomu psovi jako nic není, nemá žádný problémy 

a umíš si ji ohlídat, tak asi jako není třeba kastrovat […]. 

Expert (Expert) 

Když uživatelé hrají roli experta, reagují vyhraněným způsobem, který značí, 

že dané problematice dobře rozumí. Ve skutečnosti ale může jít jen o subjektivní 

pohled na danou věc. Obvykle komentují aktuální témata a snaží se zformovat si 

názor, který nadále propagují. Hlavní charakteristikou pak je touha komentovat, 

přesvědčovat a šířit své názory.  

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): Jo, třeba ta smrt toho novináře na Slovensku. 

To byla poslední věc, která mě utvrdila v tom, že státní policie je špatná, protože 

dřív jsem si to nemyslel a teď jsem si řekl, že jako naopak v tom anarchismu, kdyby 

to bylo soukromý, tak jsem si jako říkal, že tam by jako prostě každej… kdyby tam 

byly války, tak jenom těch bezpečnostních agentur, jenom že člověk řekne, že vlastně 

války gangů už probíhaj teď a policie s tím asi nic nedělá. A tohlecto by se vlastně 

vůbec nestalo, protože podle Reflexu to bylo tak, že ten novinář si prej požádal o 

policejní ochranu asi 50 dní předtím, než byl mrtvej. A jemu ji nepřidělili. Takže tý 

policii nejde o to, aby ochránila svý občany, jim jde…  

Uživatel reflektoval svou touhu aktivně komentovat v diskusích a 

argumentovat s ostatními uživateli, aby je nějakým způsobem donutil změnit názor.  

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): A nemůžeš nikoho přesvědčovat o tom, že ten 

tým je lepší, protože nemáš argumenty k tomu. Ale jako když se bavíš o věcech, na 

který jsou argumenty, tak tam vydržíš dýl, protože chceš každýho přesvědčit o tom, 

že ty máš pravdu, že jo. 

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): Což je horší to, že když lidi začnou 

argumentovat s tím „takže vy byste chtěli, aby umírali důchodci na ulicích“. To už 

je takový, že s tim už se blbě pracuje, protože ten člověk má nějaký paradigma v sobě 

a pak se mu musí složitě vysvětlovat […], protože tohle samozřejmě jako není 
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pravda, že by někdo chtěl někoho nechat umírat na ulici, jen ho nechce násilím nikdo 

nutit, aby byl povinen někomu pomoct. Ale dobrovolná jako pomoc samozřejmě je 

potřeba a je to ta solidarita tohlecto, ne někomu násilím něco vzít. Ale solidarita je 

dobrovolně si pomáhat, že jo. 

Často může jít i o šíření informace z nějakého zdroje, který se shoduje 

s názorovým přesvědčením jednotlivých uživatelů.  

Podle Jany (25 let, SŠ vzdělání) se experti vyskytují téměř u každého 

sdíleného tématu, snaží se je kategorizovat podle jejich typičnosti: Na tydlecty 

chytrolíny, jo takovej typickej příklad tam je, že prostě ať jde o cokoliv, třeba u těch 

psů, tak argument, „veterinář mi to řekl“ nebo „veterinář mi to doporučil“, takže 

když mně to řekl veterinář, tak je přece jasný, že já to vím nejlíp... no a teď prostě 

ty lidi samozřejmě se tam pak do něj pustěj, že prostě „to, že jeden veterinář řekne 

něco, tak to neznamená, že prostě druhej člověk na to nemůže mít jinej názor, lepší, 

jo“, takže tohlecto. 

Útočník (Attacker) 

Jak už bylo řečeno v úvodu kapitoly, Útočník je role, se kterou se nikdo 

ztotožňovat nechtěl zejména kvůli jejímu negativnímu nádechu. S útočnými 

reakcemi přitom měla zkušenost většina respondentů. Ve většině případů šlo o 

útoky, které byly nějakým způsobem vyprovokovány.  

Jana (25 let, SŠ vzdělání): Většinou je to, že mě pobouří reakce někoho, 

takže buď mi připadá úplně blbá (smích), takže to si říkám jako... ježiš tak já mu 

zkusím třeba jako otevřít oči anebo vyloženě jako prostě má agresivní postoj, tak to 

naštve mě a jdu do něj teda taky agresivně. Ale většinou se snažím bejt klidná. 

Robert (28 let, VŠ vzdělání): Tak záleží, jak to podá. Když se chová jako 

hovado, tak mám sklon útočit. Když ne, tak se tam přeme a pak to jde do hajzlu 

všechno... 

Šárka (25 let, SŠ vzdělání bez maturitní zkoušky): Taky záleží, jak se 

vyjádří, když mi to řekne slušně, hele myslim si něco jinýho a todle, tak samozřejmě 
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mu řeknu zase svůj názor a zase v pohodě, ale když se do mě začne navážet, tak mu 

asi taky něco řeknu, no. 

Útočení se projevuje hlavně jako důsledek emocí, které v jedincích diskuse 

vyvolávají. Střet s odlišným názorem a případná provokace z druhé strany může 

vést i k agresivním útokům. John Suler se fenoménem online dizinhibice blíže 

zabýval. Jedinci se na internetu chovají otevřeněji a mají tendence se na internetu 

prezentovat odlišným způsobem, než jakým se prezentují mimo internet. Útoky 

online proto nemusí korespondovat s jejich chováním v životě mimo internet [Suler 

2004]. 

Fanoušek (Fan) 

Fanoušci se k tématu vyjadřují hlavně proto, že se o něj sami blíže zajímají. 

Jakmile téma někdo zpochybňuje, mají tendence vystupovat jako jeho „obránci“.  

Klára (29 let, SŠ vzdělání): […] téma, který se omýlá, jsou to urpchlíci 

samozřejmě. Takže prostě já mám třeba lajklej Červenej kříž, kde… nebo UNICEF 

prostě… kde hodně třeba u toho Červenýho kříže jsou příspěvky ohledně jakoby 

války v Sýrii, že jo. A co se tam děje a prostě teďka některý lidi to komentujou a jako 

občas mi to nedá a musím tam taky něco napsat (smích). 

Uživatelka na Facebooku sleduje témata, která ji zajímají a jsou jí blízká. 

Jakmile se objeví někdo, s jehož názorem nesouhlasí, má tendenci se do 

komentování zapojit.  

Klára (29 let, SŠ vzdělání): Třeba… když byla knihovna vyhořelá v Sýrii, 

v tom jednom městě… prostě… nevim teďka, v jakým to bylo… tak se vybírala tady 

u nás v Čechách na Červeným kříži sbírka právě na obnovení tý knihovny. A prostě 

úplně si vybavuju ty komentáře prostě ošklivý. Jako nebylo jich moc. Bylo jich 

malinko, jo. Ale bylo jich tam pár komentářů, který prostě psaly jako „na co se maj 

tyhle lidi učit číst, aby nám pak vybombardovali naší zemi…“ a podobně prostě. 

Což mě samozřejmě rozčílilo, takže jsem tam taky něco napsala. (smích). […] 

Napsala jsem, že vzdělání je jako jedna z nejdůležitějších věcí a že ho prostě 
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nemůžeme někomu upírat prostě a že právo na knihy by měl mít úplně každej a že 

nemůžem prostě všechny lidi, který žijou v Sýrii brát za teroristy. 

Z Fanoušků se ale snadno může stát útočník, pokud se diskutér nechá 

vyprovokovat odlišným názorem.  

5.2 Jak uživatelé rozumí Facebooku? 

Všichni uživatelé se shodli na tom, že Facebook vlastní převážně od roku 

2009. Hlavním impulzem pro jeho založení bylo okolí jednotlivých uživatelů nebo 

přímo funkce samotného Facebooku. 

Filip (39 let, VŠ vzdělání): Facebook mám docela dlouho. Vím, že impulzem 

proto založit si Facebook byl kamarád, kterej mě tim tak strašně dlouho obtěžoval 

a votravoval, že jsem si řekl, že si založim Facebook. Takže to bylo někdy jako uplně 

třeba rok poté, co se Facebook objevil v Český republice, tak rok poté jsem se 

k němu přihlásil taky […] 

Richard (28 let, SŠ vzdělání): Hele, ten Facebook sem měl, ty jo, já to 

pamatuju tak rok 2009, když jsem to založil, dřív to bylo, sem tam hrál hodně poker 

na Zynze, takže kvůli tomu sem ho vůbec registroval. […] 

Uživatelé často mluvili o sestupné tendenci v jejich aktivitě na Facebooku. 

Zatímco první roky užívání byli na sociální síti spíše aktivní, sdíleli příspěvky 

několikrát denně a využívali většinu funkcí sociální sítě, nyní svou aktivitu spatřují 

zejména v pasivním absorbování obsahu. O sestupné tendenci v užívání Facebooku 

psal ve svém otevřeném dopise i zakladatel sítě, Mark Zuckerberg. 

Šárka (25 let, SŠ vzdělání bez maturitní zkoušky): Jako dříve jsem byla v 

pubertě nebo když jsem byla na tý střední škole, tak jsem hodně sdílela, úplně jsem 

psala takový statusy, který ani moc nikoho vlastně nezajímaly a toho možná trošku 

lituju, protože to bylo takový, jakože hodně jsem byla taková jako dylina (smích). 

Ale teďka už ne no... 

Eva (25 let, VŠ vzdělání): Asi je to docela zajímavý, ale nevím, jestli je to 

tím, že sociální sítě teprve začínaly nebo začínal ten jejich velkej boom předtím nebo 
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jestli je to tím, že jsme byli v tom věku, kdy byla ta puberta, ale to užívání těch 

sociálních sítí se s dneškem nedá srovnat. Tenkrát měl prostě člověk potřebu psát si 

deset statusů denně, neustále se s něčím svěřovat a bral to jako takovej deník. A teď 

už se ta role podle mě dost změnila, že už to slouží vyloženě jen pro komunikaci, že 

už to není ten filtr těch vlastních pocitů a toho vlastního já, ale už je to prostě jenom 

takovej prostředek mezilidskej. […] rozhodně jsem přešla z aktivity do jistý pasivity, 

že už je to spíš o tom, že jsem si navolila určitý stránky, který sleduju, a který mi tam 

nějak generují ten obsah, tu moji zeď. A už prostě si většinu jenom pročítám, 

zkoumám to, co mi zaujme a už se nezapojuju tolik, jako předtím a řekla bych, že to 

není jen můj problém, ale všeobecně. 

Uživatelka v předešlé části nemluví sama za sebe, ale za celou svou generaci. 

Snaží se generalizovat a poukázat tak na jakousi konformitu. Zevšeobecňování je 

znatelné i z další ukázky. 

Klára (29 let, SŠ vzdělání): Tak dřív, když jsem si ho založila, tak jsem tam 

psala úplně snad všechno prostě, jak se člověk cejtí, všechny fotky jsem tam dávala, 

bylo to prostě něco novýho, něco super, prostě platforma pro kamarády. Měla jsem 

tam lidi, který jsem neviděla strašně dlouho. Přišlo mi to fajn, že jako se s nima 

znova jakoby vídám a tak. A postupem času mě to samozřejmě asi jako každýho 

omrzelo, takže teďka už tam nedávám skoro nic. Jako občas tam dám nějakou fotku 

s kamarádama, nebo hodně tam sdílím třeba, protože mě zajímaj věci ohledně 

životního prostředí a ohledně třeba charity, tak hodně sdílim, třeba když jako nějaká 

charita prosí jakoby o pomoc, nebo nějaký ekologický věci a tak, no. Ale jinak nic 

moc. 

Sestupná tendence v užívání se ale netýká komunikace s přáteli a známými. 

Uživatelé totiž Facebooku rozumí hlavně jako komunikačnímu nástroji. Právě 

komunikace a interakce v rámci sociální sítě jsou hlavní příčinou, proč na něm tráví 

většinu svého času. Někteří uživatelé řekli, že Facebook prakticky používají 

neustále.  

Filip (39 let, VŠ vzdělání): […] že tím pádem na Facebooku nejsem jenom 

v době, kdy spim, protože drtivá většina jak pracovních hovorů, ať už to jsou nevim, 
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interpreti nebo kolegové, se vlastně primárně odehrává právě na messengeru. Bez 

ohledu na to, že existujou třeba firemní chat a tak dál. Myslím, že drtivá většina 

konverzací se odehrává právě tady. Takže já bych řekl, že v době pondělí až pátek 

je to fakt třeba 18 hodin. To je teda děsivý. 

Jana (25 let, SŠ vzdělání): Noo, jako spíš si myslím, že je to dobrá věc, když 

nemám tolik času, abych se prostě sešla se všema lidma, se kterejma chci, tak si 

můžu se všema zároveň psát nebo se všema posílat obrázky nebo diskutovat u 

něčeho nebo se označovat u fotek, oni se pobavěj, já se pobavím, takže dobrý. Takže 

si myslim, že jako většinou je to dobrý. Jediný co jako na tom vidím špatný, že to 

žere už docela dost času, jo že už nevím, co jsem dělala předtím než byl Facebook, 

jo nebylo to, že bych byla tak malá, že mi bylo třeba 8 a hrála jsem si na hřišti, to 

jako to si pamatuju z dětství, ale už to byl takovej ten věk, že už neděláš tohle a seš 

právě na počítači a já vůbec nevím, co jsem jako dělala, vím, že byly nějaký xchaty, 

icq a takovýhle, ale vůbec nevím, nevím, jako co jsem dělala, já jsem dřív existovala 

normálně bez dat na mobilu, teď už to nejde, protože Facebook. 

Interakce a snadný přenos informací je jedním z důvodů, proč se na sociální 

síť uživatelé neustále vrací a proč je Facebook i přes pokles aktivity uživatelů nadále 

relevantním a vyhledávaným nástrojem.  

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): Já ho vnímám jako pozitivně hrozně, protože je 

to nástroj pro rychlý šíření informací. A informace je to, co vlastně je svým 

způsobem to nejcennější, nebo jeden z nejdůležitějších nástrojů pokroku a 

komunikace mezi lidma. Samozřejmě to šíření informací má i svý stinný stránky, 

jako třeba šíření nějakejch fake news a tak, ale to je věc, která s tím souvisí a je 

lepší, když člověk má možnosti několika feedů. 

Většina uživatelů se shodla na tom, že na Facebooku tráví velkou část 

běžného dne, a to i přes svou časovou vytíženost. Facebook tak považují spíše jako 

svou součást než jako obyčejnou zábavní platformu. S tím souvisí i fakt, že o 

Facebooku nemluvili jen jako o sociální síti, ale jako o něčem, co může snadno 

ovlivňovat jejich životy. V McLuhanově terminologii by se dalo tvrdit, že o 

Facebooku mluvili jako o extenzi sebe sama. Uživatelé také prohlašovali, že na 
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Facebooku mohou hledat jak pracovní příležitosti, komunikovat, sledovat dění ve 

společnosti nebo ho využívat k marketingovým účelům a generovat díky němu zisk.  

Šárka (25 let, SŠ vzdělání bez maturitní zkoušky): No, třeba právě přes 

ten Facebook jsem si otevřela třeba nějakej inzerát na brigádu, třeba když jsem 

chodila do školy ještě a tam jsem právě v tom okýnku jakoby v tom chatu, s ním 

psala s tím údajným dotyčným člověkem, kdy můžu přijít, kam mám přijít, v kolik 

hodin, prostě domluvili jsme se a vlastně to bylo vlastně něco jako mail, jo, ale 

prostě to bylo přes ten Facebook. 

Richard (28 let, SŠ vzdělání): […] A nevim, no nějak jsem tomu nikdy 

nepropad, že bych tam dával fotky a psal nějaký statusy, spíš na to koukám z 

profesionálního hlediska, protože to využívám na práci, no jakoby máme na 

Facebooku firmu, že jo, děláme tam akce, prodáváme tam gumy, takže pro mě 

dneska Facebook... asi tak. Takovej, já nevím, no jako internetovej obchod bych 

řekl, pro mě teda aspoň, protože jakoby já tam nic nesdílim, když se koukneš na můj 

profil, tak já jako nemám potřebu tam psát, co si myslim nebo si tam dávat fotku z 

každý akce, já jsem tomu nikdy nepropadl. 

Uživatel z předešlé ukázky klade důraz na to, že Facebooku nikdy tolik 

nepropadl a distancuje se od těch, kteří mu „propadli“ a užívají ho zejména pro svou 

sebeprezentaci.  

Když se uživatelé měli zamyslet nad budoucností Facebooku, přemýšleli 

hlavně nad tím, zda se Facebook bude ještě více zdokonalovat ve svých funkcích a 

zda se ještě více rozroste do sfér uživatelských životů.  

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): Internet byl Seznam prostě, to je všechno. A 

myslim si, že ty mladší lidi to maj tak, že internet je Facebook často. Jediný, co tomu 

začne nahrávat, je to, že obecně na internetu může bejt nějakej nelegální obsah, 

kterej na Facebooku není. A myslím si, že právě porno a nelegální obsah, to je to, 

co ten internet drží a bude držet dlouho mimo ten vliv toho Facebooku. Pokud na 

tom Facebooku… pokud se Facebook nerozhodne tam mít všechno, tak se to nemůže 

stát, že by vlastně ten internet byl synonem pro Facebook, jo. Což je paradoxně 
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taková věc, že aby Facebook ovládnul větší trh, tak by tam musel dávat tyhlecty věci, 

no. Ale jako svým způsobem si myslim, že pokud nebude nějakej větší průser, nebo 

někdo nepřijde s něčim lepším, pokud neustane vývoj, pokud třeba až bude víc 

rozšířenej Internet of Things a bude to napojený na Facebook, tak třeba 

okomentuješ nějakej status a někde cinkne „no jo, ty máš chuť na rajčata“, tak ti to 

automaticky objedná rajčata z Rohlíku, přijde ti to domů, přijde ti to tam, kde se teď 

nacházíš podle GPS souřadnic a… a to… 

I přes vědomí některých nedostatků Facebooku, jakými podle uživatelů byla 

zejména časová náročnost, ochrana soukromí nebo usnadnění šíření falešných 

informací, hodnotili všichni, až na jeden případ, Facebook pozitivně. V jednom 

případě mohla k negativnímu hodnocení sociální sítě nahrávat skutečnost úniku dat, 

rozhovor byl totiž realizován krátce po této aféře.  

5.3 Reflexe sdíleného obsahu a diskusí na Facebooku 

Facebook je tvořený převážně tím, co na něm sami uživatelé sdílí. Díky 

algoritmu News Feed, o kterém jsem psal ve druhé kapitole, mají uživatelé vždy 

unikátní a personalizovaný přístup k informacím. Zpravidla vidí příspěvky, které 

jsou pro ně v danou chvíli relevantní. Ukázalo se, že obsah, který uživatelé na 

Facebooku reflektovali korespondoval s jejich zájmy. V rámci rozhovorů mě také 

zajímalo, jaká sdílená témata na Facebooku uživatelé pozorují. I přesto, že většinou 

šlo o odlišná témata, která byla tvořena zejména zájmy jednotlivých uživatelů, měli 

respondenti jedno téma společné. Tím tématem byla politika. Zajímavostí bylo, že 

ne všichni uživatelé se o politiku aktivně zajímali, přesto se k nim politické 

příspěvky na Facebooku dostaly. Všichni uživatelé na Facebooku odebírali nějaké 

zpravodajské servery, převážně iDnes.cz a sledovali diskusní vlákna pod sdílenými 

příspěvky a zapojovali se do diskusí.  

Tím, že uživatelé postupně přecházeli k jisté pasivitě na Facebooku, měli 

tendence sice být online, ale nevytvářet tolik obsahu jako dříve. Podobné rozdělení 

na aktivitu a pasivitu bylo možné pozorovat i u diskusních vláken. Připomínám, že 

aktivní forma je samotné formování a publikování komentáře, pasivní forma se 

projevuje hlavně hodnocením komentářů díky zabudovaným reakcím Facebooku. 
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Samotné zapojování uživatelů do diskusí může být ovlivněno tématem, 

povědomostí uživatelů o tématu, ale i viditelností příspěvku. Uživatelé raději 

komentovali příspěvky v zájmových skupinách, protože skupiny měly omezené 

publikum (v několika případech přitom nešlo o zájmové skupiny přátel uživatelů, 

ale o otevřené skupiny, do kterých se mohl přidat každý uživatel Facebooku). 

Uživatelé se tak dostávali do jistého paradoxu. Zveřejňování svého názoru „veřejně“ 

v nich vyvolávalo větší strach než zveřejňování názoru v zájmové skupině. Ta ale 

byla také veřejná. Takovou situaci si vysvětluji zejména tím, že v zájmové skupině 

mají uživatelé pocit, že jsou obklopeni lidmi s podobnými názory a že snáz naleznou 

zastání.  

Uživatelé často vyzdvihovali facebookové diskuse jako skvělou možnost si 

utřídit informace, najít jedince, co zastávají podobné názory a někdy diskuse mohly 

mít dokonce velký vliv při formování jejich názoru.  

Šárka (25 let, SŠ vzdělání bez maturitní zkoušky): Jako teďka jak byly ty 

prezidentský volby, tak jsem si třeba něco pročítala vo tom Drahošovi, vo Zemanovi, 

ale teďka nějak mě to moc nebere, takže když třeba něco vidim, pozastavím se nad 

tím a třeba to ani ale nerozkliknu. […] Já se přiznám, já jsem nešla volit vůbec. Co 

se týče těch prezidentských voleb, ale nechtěla jsem... mně se prostě nelíbil prostě 

Zeman, ani Drahoš a možná i právě proto, co se o nich psalo různě na internetu, 

nejenom na Facebooku, třeba i tn.cz nebo něco. No, takže asi taky, no. Sice ne moc, 

samozřejmě jsem si udělala vlastní obrázek, ale taky to co píšou média asi taky na 

tom něco bude, no. […] No, tak na panu Zemanovi se mi nelíbilo určitě to, že 

kandiduje znova, i přes svůj zdravotní stav a i přesto, že už prostě není nejmladší a 

všichni víme, jak na tom je, že jo zdravotně, trochu. A Drahoš ten zase, ten zase, 

nevim, jestli je to pravda, ale slyšela jsem, že tady chce prostě ty muslimy a todleto, 

to se mi taky uplně jako nelíbilo. Prostě jsem se nerzohodla ani pro jednoho z nich, 

no nakonec. 

Eva (25 let, VŠ vzdělání): Já to vnímám hodně pozitivně, protože já jsem si 

dycky ráda četla diskuse, ale nejenom na sociálních sítích, ale třeba komentáře na 

těch zpravodajských serverech, protože mi to pomůže utřídit si vlastní myšlenky a 
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třeba přijít na věci nebo přečíst si věci, které by mě jinak nenapadly a který nějak 

pomáhají formovat můj názor na věc, když ho třeba nemám nějak vyhraněný, takže 

já to vnímám jako hodně dobrou věc, že lidé mají možnost se takhle střetnout na tom 

veřejným digitálním místě a nějak ty svoje názory sdílet, pokud je to v rámci nějaké 

slušnosti, ale jde vidět, že mnohá témata jsou pro ty lidi důležitá a čím víc důležitá 

je vnímají, tím víc je úměrný i ten jejich sklon nevyjadřovat se tam slušně, napadat 

ostatní a ty svoje názory prosazovat agresivně. Takže samozřejmě, i když to vnímám 

jako hodně dobrou věc, jsem schopná poznat, že v některých ohledech je to dost 

špatný místo, ty internetový diskuse. Nebo nevim, jak jinak bych to řekla. 

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): Teď díky tomu, že těch informací je víc, tak ano, 

objevují se nebezpečný informace, ale zároveň se objeví spousta různejch informací, 

takže lidi ty informace můžou si nějakým způsobem třídit a můžou hledat vlastní 

pravdu. Některý to třeba nedělaj a nechaj se zmanipulovat, ale to už je jejich 

svobodná volba. Ale nikdo je k tomu nenutí, aby je omezovaly ty informace, který 

jim někdo řekne. 

S personalizovaným obsahem každého uživatele úzce souvisí i cílená 

reklama. Uživatelům doporučuje články, produkty, stránky nebo i skupiny na 

základě jejich preferencí. 

Klára (29 let, SŠ vzdělání): Jakoby mně to přijde strašně votravný. Prostě 

protože jako já mám právě vytyčený jako za poslední nějakou dobu věci, který prostě 

chci vidět, třeba různý prostě akce, různý třeba ty charity, co mě zajímaj, nebo 

restaurace, když maj nějaký akce a tak. A hrozně mě votravuje, když tam prostě 

vidím nějakou nabídku prostě třeba šatů, hodně hadrů třeba, protože prostě si 

kolikrát projíždím weby s oblečením. Takže mi to pak nabízí oblečení prostě. 

Richard (28 let, SŠ vzdělání): No, já si nemyslim, že je dobrá, mě to jakoby, 

myslim si, že to nepatří sem, těch reklam je všude dost a myslim si, že tadyto jakoby 

úplně pozbylo ten prvotní záměr toho Facebooku, kde to podle mě začalo jako 

nějaká rodinná stránka, aby člověk, když má daleko rodinu, tak aby se s ní nasdílel 

nějaká fotky a tady to , já když na to koukám třeba i zpětně, tak dřív tam jakoby 



101 

 

všichni ty fotky opravdu dávali, i když mi to vadilo, tak teď třeba si myslim, že je 

tam tolik nedávaj, no... třeba už je to asi omrzelo za ty léta, no. […] 

Filip (39 let, VŠ vzdělání): […] a mnohem víc, možná třeba sleduju různý 

jakoby kulturní události, který jsou mně šitý na míru třeba a který prostě Facebook 

a reklama odhadnou, že by se mi mohly líbit. […] Spíš, já nevím, jestli cílený 

reklamy, spíš, když mi bude vpravo nahoře blikat nějaká reklama nebo status, tak to 

asi ne, ale vlastně spíš, přesto, když kamarádce se bude líbit nějakej interpret a bude 

mít v Praze koncert a ona dá „zúčastním se“, tak podle mě to, může být jakoby 

impulz tu událost si rozkliknout taky. A pokud vlastně tam bude reklama tohohle 

typu, tak si myslim, že i reklama je dobrá. […] To je zase o tom, koho sleduješ. To 

znamená, já bych řekl, že z 99 % z 90 % ať tam je nějaká rezerva, se vlastně 

s diskusema, který mě nezajímaj, nepotkávám. A z těch 10 % je to jenom takový 

prozření, že v tý republice nežiju sám se svejma kamarádama. 

Cílená reklama může mít vliv i na to, že se uživatelé ocitají v pomyslné 

sociální bublině. Tato sociální bublina, ve které všichni zastávají podobný názor 

praská v momentě, kdy jedinci vstupují do veřejných diskusí a jsou svědky 

diametrálně odlišných názorů.  

Robert (28 let, VŠ vzdělání): Že vlastně dovoluje propagovat nějaký obsah 

a že funguje tak, že umožňuje zrychlit propagaci nějaké té značky nebo článku. 

Právě na tom staví obsahový marketing – napíšeš něco pro nějakou skupinu, pak to 

tam hodíš a funguje to. Tak je to fakt dobrý. Ale zároveň si myslím, že to vytváří 

sociální bubliny, docela hodně. 

V následující podkapitole bych se rád věnoval tomu, jak uživatelé nahlíží na 

diskuse na Facebooku, co je donutí se do nich zapojit, ale také co cítí, když se 

střetnou s odlišným názorem. 

5.4 Výměny názorů na Facebooku 

Diskuse na Facebooku v uživatelích mnohdy vyvolávaly odlišné pocity. 

Někteří je považují za dobrou věc především pro formování svého názoru, jiní na 

diskuse nahlíží jako na možnost k prezentaci svého postoje nebo jako nástroj 
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k přesvědčování ostatních uživatelů. Existují i ti, kteří se diskusním vláknům snaží 

vyhýbat, protože v nich nevidí smysl nebo v nich diskuse vyvolávají spíše negativní 

emoce. Ukázalo se ale, že i tito uživatelé se i přes svou nechuť k diskusím do 

komentování v některých případech sami zapojili.  

Váha jednotlivých názorů 

Všichni se shodli na tom, že každý uživatel má stejné právo v diskusích 

vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv. Nicméně ne každý názor pro ně v diskusích 

měl stejnou váhu. Uživatelé inklinovali k tzv. konfirmačnímu zkreslení. Názory, 

které nějakým způsobem korespondovaly s jejich vlastními postoji pro ně měly větší 

váhu než názory, které byly diametrálně odlišné. Vyskytovaly se ale i obecnější 

charakteristiky jedinců, jako například vzdělání nebo úspěšnost, které měly vliv na 

váhu publikovaných komentářů. V několika případech se stalo, že uživatelé 

dokonce mluvili o situaci, kdy pro ně odlišný názor neměl žádnou váhu.  

Eva (25 let, VŠ vzdělání): Jo, já si to myslím. Že lidi sice říkaj, že každý 

názor se počítá apod., ale spíš budu věřit názoru člověka, který má určité vzdělání 

nebo nějaké zkušenosti třeba dejme tomu práce v zahraničí nebo spíš budu věřit 

člověku, který je nějak úspěšný, než názoru člověka, který je, já vím, že to bude znít 

špatně, ale který je třeba důchodce, má tam tu vysokou školu života, má tam prostě 

nějakou čtyřicet let starou fotku z občanky, taky je jasný že ti lidé ve mně budou 

vzbuzovat menší důvěru než někdo, kdo se prezentuje jako úspěšný a vzdělaný 

člověk. […] No, samozřejmě se mi to nelíbí, a hlavně ty útoky na vzhled, protože to 

je absolutně irelevantní vzhledem jako k tý názorový argumentaci a reaguju na to 

tak, že tam dám třeba tu negativní emotikonu nebo to úplně ignoruju a další názory 

toho člověka už pro mě nemají žádnou váhu. 

Filip (39 let, VŠ vzdělání): Pokud je to komentář, kterej v sobě má fakt 

jenom emoci typu nasranost nebo štěstí a nevychází to vůbec z ničeho, tak ten 

komentář pro mě žádnou hodnotu nemá. 
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Robert (28 let, VŠ vzdělání): Zajímají... jo, ale je tam efekt toho, že si to 

otvírám proto, že tam čekám názory, co souhlasí se mnou. A když tam nejsou, tak se 

akorát naseru. 

Aktivní a pasivní zapojení do diskuse 

Uživatelé se shodovali na tom, že hlavním impulsem k zapojení do diskuse, 

ať už aktivní nebo pasivní formou, je nějaká emoce, kterou v nich diskuse nebo téma 

vyvolá. Jakmile v nich diskuse vyvolá nějakou pozornost, hledají komentáře, které 

se shodují s jejich vlastním přesvědčením. Pokud takový názor v diskusi objeví, 

mají tendence ho označit jako „To se mi líbí“. Funkce proto vystupuje jako 

souhlasný akt, kterým dávají najevo svůj postoj k tématu. V případě, že s určitým 

názorem nesouhlasí, využijí ostatní reakce Facebooku nebo přidají vlastní názor 

formou komentáře. Když se uživatelé měli zamyslet nad povahou jednotlivých 

reakcí, zmiňovali i jejich dvojí význam. Někteří uživatelé používali reakci „Super“ 

(srdíčko) a reakci „Haha“ (smějící se emotikon) jak v pozitivním, tak v negativním 

významu. Negativní dopad pak mohl představovat útok nebo zesměšnění jiného 

uživatele. V následujících ukázkách prezentuji reflexi ironického používání reakcí 

na Facebooku.  

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): […] zajímavá reakce je hlavně smajlík. Ten 

smějící se. Kterej má jak pozitivní, tak negativní konotaci, protože když napíšeš něco 

vtipnýho, tak tě to potěší a když napíšeš něco vážnýho, tak tě to naštve tohlecto. 

Takže to je takovej zajímavej. Jinak všechny ostatní jsou docela jasný. Ten mračící 

taky když napíšeš něco špatnýho, někdo ti dá mračícího, tak to taky není úplně 

osobně, ale tohlecto je takovej kontroverzní samjlík, kterej prostě budí emoce na 

základě toho, co napíšeš. […] 

Jana (25 let, SŠ vzdělání): Jako když se to zdá i vtipný mně, tak to označím 

„haha“, ale je pravda, že „haha“ se dá označit i u komentáře, je takový to ironický 

„haha“, co jsem zrovna včera koukala, že paní jedna nechápala, že ty „lajky“ u 

těch, u těch jejích komentářů nejsou, jakože by jí to lidi lajkovali, ale spíš se jí jakoby 

vysmívali. […] tak „haha“ používám jako buď v tomhle výsměšným smyslu nebo 

když někdo jako fakt má vtipnej komentář, tak mám „haha“ a hodně často používám 
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i „super“, to je takový to srdíčko, že jo. Ale to je jako většinou, když je to jako nějaká 

věc roztomilá nebo hezká nebo takovýhle, „paráda“ jsem použila fakt párkrát a „to 

mě štve“, no „to mě štve“, to taky používám, ať už jde o týraný psy nebo o lidi, který 

obhajujou trestně stíhaný politiky apod. 

Když se uživatelé zapojují do diskuse aktivně, dělají to zejména z různých 

důvodů. Chtějí se buď někoho zastat, přesvědčit diskutéra ke změně názoru, podělit 

se o vlastní zkušenost, kritizovat nebo i zesměšňovat. Ve většině případů hraje při 

sdílení názorů velkou roli impulzivnost. I přesto se ale snaží o jakousi kulturu 

vyjadřování, záleží jim na tom, aby byl veřejný komentář dobře vnímán.  

Šárka (25 let, SŠ vzdělání bez maturitní zkoušky) odpovídá, jak reaguje 

na názor, který se jí nelíbí: Snažím se to formulovat samozřejmě gramaticky 

správně, že jo a samozřejmě slušně, aby to fakt nikoho neurazilo a zároveň, aby tam 

všichni pochopili, že není třeba hezký, že to píšou ten svůj názor, jestli chápeš, jak 

to myslím. 

Jakub (27 let, VŠ vzdělání): […] argument, že je to dobrý, s kterým se 

shoduju… a nepotřebuju přitakávat, že je to dobrý... jako, to je zbytečný docela. Ale 

tam, kde vim, že můžu vzbudit nějaký emoce jiný, nebo můžu donutit lidi přemejšlet 

trošku jiným způsobem, tak tam se zapojím právě. 

Jana (25 let, SŠ vzdělání): Jako v prvý řadě se snažím vykat všem, i když 

jsou skupiny, kde se tyká nebo prostě... tak já vykám, i přesto, že ten člověk mi pak 

třeba taky tyká, tak já mu pořád vykám. 

Střet s odlišným názorem 

 Pokud jsou uživatelé vystaveni diametrálně odlišnému názoru, prožívají 

především negativní emoce. Právě emoce vyvolávají v jedincích jakousi touhu se 

do veřejné diskuse zapojit. Jakmile se do diskuse vloží a dostávají se do střetu 

s odlišným názorem, mají primárně chuť odlišný názor nějakým způsobem vyvrátit. 

V rozhovorech několikrát zaznělo, že se odlišný názor snaží vyvrátit pádnými 

argumenty. V jiných případech se snaží i přes onu negativní emoci komentář 

ignorovat, protože jsou si vědomi toho, že výměna názorů nikam nevede.  
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Jakub (27 let, VŠ vzdělání) mluví o roli emocí v diskusích: Základní úplně, 

protože člověk, když se něco učí, tak… teda aspoň já… tak se učíš pomocí emocí 

svým způsobem, jo. A potom si vem, že máš nějakou věc, která ti dává hroznej smysl. 

Třeba že 1 + 1 je 2. A pak přijdeš a nějakej člověk řekne, že 1 a 1 je 3 … tak to ani 

tak není, že bys jako řídil emocema, ale ta hlava ti řekne „proboha, proč si on myslí 

tohlecto, když to je takhle“. Jo? Takže jako ta emoce… není to tak, že by první input 

byla ta emoce, ale ta emoce přijde na základě nějakýho iracionálního argumentu, 

jo. Takže to jsou taky ty emoce. Za to někdo třeba komentuje proto, že má tu emoci 

jako první a chce ji ukázat. Ale mně se ta emoce jako dostane až po tom, co vidim 

nějakej neracionální argument, protože vidím, jak to ten člověk může vlastně nevidět 

tohlecto. […] Tak prvně to je tak, že mu chci… že se tam připojim a chci mu nějak 

vysvětlit to, proč to tak není. 

Klára (29 let, SŠ vzdělání): No, většinou reaguju jako naštvaně. Takže tam 

v rychlosti vypíšu něco prostě, čímž se uklidním, načež si pak uvědomím, že reaguju 

vlastně úplně stejně jako ten člověk. Takže akorát šířím nenávist a prostě do někoho 

reju a jsem nenávistná, nepříjemná. Takže to většinou smažu, uklidním se a… 

(smích) napíšu tam něco smysluplnýho prostě. Něco prostě třeba, že… aspoň snažím 

se dát nějakej jako argument nebo něco takovýho, abych jako neříkala jenom prostě 

„já mám tenhlenten názor a všichni si z toho sedněte na zadek…“. 

Richard (28 let, SŠ vzdělání): Hele, co tam psali, to je zase jo, ty lidi si 

nepřečtou tu pointu tý věci, kterou já jsem tam napsal a odpovídali tam na úplně 

něco jinýho, jo. To mě vždycky dokáže dopálit, to je právě ta hloupost těch lidí. Já 

jsem tam psal jako, že mi vadí ty lidi, který maj potřebu sem jakoby ve dvě ráno 

volat policajty, aby mi dali pokutu, jako že stojim blbě na chodníku a ta hloupost 

těch lidí byla taková, že mi psali, když parkuju blbě, tak proč mi vadí, že dostávám 

pokutu, že si to zasloužim tu pokutu, tak jsem se jim tam, dvoum nebo třem lidem 

jsem se tam snažil vysvětlit, že mi o ty dvě stovky nebo kolik to bude stát vopravdu 

nejde, že mi jde o ten princip a fakt to nemělo cenu. Fakt to nepochopili, napsali mi, 

že jsem blbej, že si mám koupit garáž, že si mám asi koupit barák nebo parkovat 

někde 3 km od baráku, no. A do toho si myslim a to je jediná snad za posledních pět 
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let, do který jsem se pustil a vím, že to nemá cenu a viděl jsem to i předtím, stejně 

jsem tam ty dva nebo tři komentáře napsal, ale... 

Jana (25 let, SŠ vzdělání): Jo, jo, většinou jo. Když vidím, že to má smysl, 

jako když vidím, že ty lidi by mě akorát naštvali, prostě jsou tam jenom s cílem 

vyprudit toho člověka a neargumentujou ani, to je takový to klasický, dojdou 

argumenty, začnou se do tebe navážet, takže jako kromě těchhle případů se většinou 

do toho pustím vesele, do těch debat. Debatování. 

Hodnocení diskuse a aktérů 

Když se uživatelé Facebooku měli zamyslet nad tím, co charakterizuje 

dobrou a co charakterizuje špatnou diskusi, shodovali se na tom, že dobrá diskuse 

by měla obsahovat pádné argumenty, být věcná a k tématu. Neměla by být 

zakládaná pouze na emocích a na impulzivnosti. Právě u emocí v diskusích 

docházelo k jistému paradoxu. Uživatelé totiž sami přiznávali, že emoce jsou 

znatelné ve většině diskusních vláken. Špatnou debatu proto reflektovali jako 

debatu, kde se jednotlivci nechávají unášet emocemi, vzájemně na sebe útočí a 

nepoužívají při tom pádné argumenty. Uživatelé měli dále reflektovat ostatní 

diskutéry. Vnímali je spíše jako exhibicionisty nebo extrovertní typy lidí se sklonem 

k impulzivnosti, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor. Někteří z respondentů také 

zmiňovali jejich dostatek času a slabý sociální kapitál.  

Jana (25 let, SŠ vzdělání): Ale co je charakterizuje? Řekla bych, že i určitá 

míra impulzivnosti, jo že když budeš jako flegmatik, což právě je třeba přítel, ten se 

moc nezapojuje. Jo, to jakoby, když vidí, že tam něco jako datluju do toho telefonu, 

tak „S kym se zase hádáš?“ (smích), to je klasický, datluju do telefonu „S kým se 

zase hádáš?“. Jo, takže myslim si, že musej bejt i impulzivní. 

Jakub (27 let, VŠ vzdělání) Nejsou. Spousta jich jenom se dívá. Spousta jsou 

ti, který rádi jsou podle mě… jako ne extroverti, ale no spíš takový exhibicionisti, 

nevím, jestli jsou ve skutečnosti exhibicionisti, ale přece jenom se hodně liší to, jak 

člověk působí jako na internetu a jak působí ve skutečnosti. […] 
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Filip (39 let, VŠ vzdělání): […] kteří nemaj co na práci, nemaj co dělat, 

nejsou vytížený, nemaj svoje vlastní koníčky, záliby, možná nemaj ani přátele, 

nevim. Tím pádem vlastně jediný, co jim zbývá je vést jako plytký rozhovory někde 

na netu, místo toho, aby třeba ten čas strávili sami se sebou a tak. Nevím, myslím, 

že to je nedostatek nějakýho zájmu o sebe a nedostatek intelektu. 

5.5 Shrnutí  

Polostrukturované rozhovory s uživateli Facebooku mi napomohly 

nahlédnout na jednotlivé diskuse z pozice aktérů, kteří se jich účastní. Uživatelé 

v diskusních vláknech hrají jednotlivé role. V rámci diskusních vláken mohou hrát 

více než jen jednu roli v závislosti na konkrétní diskusi. Samotnou sociální síť 

Facebook reflektují převážně jako komunikační prostředek, marketingový nástroj a 

jako snazší přístup k informacím. Svou nynější aktivitu na Facebooku ale 

v porovnání s předchozími lety popisovali jako pasivnější. K podobnému zjištění 

došla i Marie Pospíšilová, když roztřídila uživatele Facebooku podle jejich aktivity. 

Zjistila, že v první fázi užívání Facebooku byla aktivita uživatelů nejčastější. 

Zejména tomu bylo díky experimentování s funkcemi a se sebeprezentací uživatelů 

[Pospíšilová 2016: 82-83]. Informace sdílené na Facebooku jsou díky algoritmu 

vybírány podle relevantnosti a uživatelé se snadno stávají terčem cílené reklamy, na 

kterou mají smíšené názory. V diskusích jsou buď aktivní (komentují) nebo pasivní 

(využívají zabudované reakce Facebooku). Váha názorů jiných uživatelů se mění 

podle toho, jak se názor shoduje s jejich osobním přesvědčením. Do diskusí jsou 

vtaženi hlavně díky emocím. Odlišný názor v nich vyvolává spíše negativní emoci 

a snahu názor dementovat. Dobrá diskuse by podle nich měla být založena primárně 

na dobrých argumentech, a nejen na emocích a impulzivnosti. I přes některé výhrady 

vnímají Facebook a diskuse převážně pozitivně. 
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo nahlédnout na diskusní vlákna 

prezentovaná na sociální síti Facebook a objevit jak skryté interakční vzorce mezi 

diskutujícími uživateli, přiblížení terminologie a obecně přijímaných diskurzů, tak 

i poznání motivací jednotlivých uživatelů k zapojení se do diskusí na Facebooku.  

Teoretická část práce shrnula základní terminologii, blíže se věnovala 

McLuhanově pojetí médií, historii a budoucnosti Facebooku, jeho uživatelům a 

interakcím z perspektivy Goffmanova divadla. Zároveň ale prezentovala i studie, 

které se zabývaly tím, proč je mnohdy obtížné přijmout odlišný názor.  

Praktická část diplomové práce se skládala ze dvou kvalitativních metod. Z 

diskursivní analýzy vybraných diskusí k tématům, která nějakým způsobem 

polarizovala společnost a z polostrukturovaných rozhovorů s účastníky 

facebookových diskusí.  

K diskursivní analýze byly vybrány tři články sdílené na sociální síti 

Facebook. Sdílený článek facebookové stránky Týdeník Respekt - #MeToo: Bát by 

se měl ten, kdo obejde dvoření a spolehne se na moc, sdílený článek stránky 

iDnes.cz – Youtuber natáčel oběšence v japonském „lese sebevrahů“. Teď se kaje 

a článek České televize sdílený stránkou ČT24 – Drahoš má o Babišově nevině 

pochybnosti. Podle Zemana miliardář nepotřebuje podvádět.  

U uživatelů, kteří se zapojovali do diskusí jednotlivých příspěvků se 

projevovala zejména „touha po interakci“. Jejím hlavním projevem byla 

kontroverznost komentářů, pokládání otázek k navázání kontaktu, ale i označování 

jiných uživatelů. Diskutující se snažili svůj komentář formovat tak, aby měl buď 

humorný nádech a oslovil i jiné uživatele za účelem zisku pozitivních reakcí, nebo 

naopak formovali komentář seriózněji, aby v ostatních vyvolali důležitost 

diskutovaného tématu a pocit vážnosti. Ve všech případech byli někteří uživatelé 

kritičtí vůči médiím. Sdílené komentáře v diskusích bylo možné rozdělit na aktivní 

a pasivní interakce. Aktivní interakce se projevovaly zejména souhlasným a 



109 

 

nesouhlasným způsobem projevu. V případě souhlasného projevu šlo o vzájemné 

ujišťování mezi diskutujícími a v případě nesouhlasného projevu docházelo 

k útočným nebo obranným tendencím. Někteří uživatelé měli sklony k tomu dávat 

najevo svou nadřazenost nebo ostatní uživatele nějakým způsobem zesměšňovat. 

Stejně jako aktivní interakce, i pasivní interakce bylo možné rozdělit na souhlasné 

a nesouhlasné. V případě pasivních interakcí vyjadřovali uživatelé své postoje 

zejména díky reakcím Facebooku („To se mi líbí, Super, Haha, Paráda, To mě mrzí, 

To mě štve“) anebo sdílením vtipných obrázků či gifů.  

Na základě podobností v interakcích mezi uživateli bylo možné rozdělit 

diskutující mezi 8 kategorií. Označovatel, který v komentářích označuje buď 

někoho ze svých kruhů nebo dalšího diskutujícího. Vtipálek a Troll, kteří 

v komentářích sdílí zejména vtipné příspěvky, s tím rozdílem, že Vtipálkovi jde 

primárně o pobavení sebe i ostatních a Trollovi pouze o pobavení sebe sama na úkor 

ostatních. Kritik, který se snaží diskusi nebo téma nějakým způsobem negovat, 

v rámci diskuse může zpochybňovat i samotnou objektivitu médií. Moralista má na 

druhé straně tendence soudit téma nebo uživatele podle svého výkladu normality, 

přičemž se ve většině případů odvolává na své zkušenosti. Jako Expert vystupuje 

ten, kdo se domnívá, že se v dané problematice skvěle vyzná a většinou není 

schopen přijmout odlišný názor. Útočník v rámci diskuse napadá ostatní uživatele, 

většinou proto, že mu dochází argumenty nebo z důvodu silného nesouhlasu s jiným 

diskutérem. Útočník má tendence ostatní i zesměšňovat. Fanoušek se aktivně tématu 

věnuje proto, že reflektuje jeho osobní přesvědčení, souhlasí s ním a v případě 

nutnosti jej i brání, proto může v některých diskusích vystupovat i jako obránce.  

Cílem polostrukturovaných rozhovorů bylo zejména nahlédnout na motivace 

jednotlivých diskutérů zapojit se do facebookových diskusí. Účastníci rozhovorů 

byli primárně vybíráni podle 8 kategorií vzešlých z diskursivní analýzy, ale 

předpoklad, že každý účastník bude zastávat jednu kategorii se ukázal být jako 

mylný. Všichni uživatelé totiž mluvili o situacích, kdy zastávali více než jen jednu 

roli. Mnohdy mohli v rámci diskuse hrát hned několik rolí. Ukázalo se, že hraní rolí 
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je úzce spjato s tématem, s aktuálním rozpoložením diskutéra nebo s kulturou dané 

diskuse.  

Účastníci rozhovorů reflektovali Facebook převážně jako komunikační 

prostředek se snadnou dostupností ke sdíleným informacím. Nešlo tedy primárně o 

formu sociální sítě a jejího strukturálního omezení, ale o způsob přenosu těchto 

informací. Někteří uživatelé o něm mluvili i jako o marketingovém nástroji. 

Uživatelé si všímali cílené reklamy a personalizovaného obsahu, ale jejich pohledy 

na reklamu se lišily. Diskuse v nich vyvolávaly silné emoce, které se ukázaly být 

hlavním důvodem zapojení do komentování. Uživatelé většinou mluvili o 

negativních emocích, zmiňovali rozhořčení nebo snahu přesvědčit jiného uživatele. 

Převážně šlo o příspěvky, které nekorespondovaly s jejich osobními přesvědčeními. 

Vyvolání takových emocí si vysvětluji hlavně personalizovaným obsahem, díky 

algoritmu Facebooku totiž uživatelé dostávali jen ty informace, které pro ně byly 

v danou chvíli relevantní. Jediným momentem, kdy se tedy střetávali s odlišným 

názorem byly právě diskuse. V diskusích byli uživatelé buď aktivní (komentovali) 

nebo pasivní (využívali reakce na Facebooku). Všichni se shodli na tom, že 

uživatelé mají stejné právo vyjádřit svůj názor, ale když mluvili o váze těchto 

názorů, považovali za cennější hlavně názory, které se shodovaly s jejich vlastními 

přesvědčeními. Důležitou roli ve váze sdílených názorů sehrála i kultura 

vyjadřování uživatelů na Facebooku nebo i postavení jednotlivých diskutujících. 

Diskutující, kteří psali komentáře strukturovaně, bez pravopisných chyb a jejich 

prezentace na Facebooku byla důvěryhodnější, měli v reflexi respondentů větší 

šance, že ostatní budou brát jejich názory vážně. Dobrá diskuse by podle uživatelů 

měla být založena na pádných argumentech, nikoliv na emocích a impulzivnosti.  

I přesto, že se diplomová práce snažila popsat interakce v rámci 

facebookových diskusí a zároveň nahlédnout na motivace jedinců sdílet v diskusích 

svůj názor, je třeba zdůraznit, že šlo o kvalitativní výzkum zaměřený na poměrně 

malou část uživatelů Facebooku. Téma by bylo dobré ještě hlouběji rozvinout. 

Zejména se pak zaměřit na jednotlivé interakční role uživatelů, zjistit, které role jsou 
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v diskusích zastávány častěji, popř. zda existuje korelace mezi interakčními rolemi 

a povahou do diskusí přispívajících jedinců.  

 

 

  



112 

 

7. POUŽITÁ LITERATURA 

 

Alcott, H., M. Gentzkow. 2017. „Social Media and Fake News in the 2016 

Election.“ Journal of Economic Perspective 31(2): 211-236, 

http://dx.doi.org/10.1257/jep.31.2.211.  

Berne, E. 1970. Jak si lidé hrají. Praha: Svoboda.  

Brügger, N. 2015. „A brief history of Facebook as a media text: The development 

of an empty structure.“ First Monday [online] 20(5) [cit. 2017-12-29]. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.5210/fm.v20i5.5423. 

Burton, G., J. Jirák. 2001. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal. 

Černoušek, M., I. Reifová. 2004. heslo „médium“. in Slovník mediální komunikace. 

Praha: Portál. 

ceskatelevize.cz. 2018. Téměř polovina lidí volila Drahoše jen proto, aby nevyhrál 

Zeman. [online] [cit. 2018-02-28]. Dostupné z:  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2374867-pruzkum-vetsina-zemanovych-

volicu-mela-jasno-uz-pred-1-kolem-desetinu-ale-ziskal-az.  

Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: 

Karolinum. 

Deuze, M. 2007. „Convergence culture in the creative industries.“ International 

Journal of Cultural Studies 10(2): 243-263, 

http://dx.doi.org/10.1177/1367877907076793. 

Facebook. 2015. „1,000,000,000 People, Together.“ Facebook [online] [cit. 2017-

12-29]. Dostupné z:  

https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/. 

facebook.com. 2018a. Smluvní podmínky. [online] [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms/update.  



113 

 

facebook.com. 2018b. Co je veřejná informace? [online] [cit. 2018-02-23]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/help/203805466323736.  

Farrugia, J., F. Merienne. 2017. „Augmented Reality.“ Pp. 207-210 in Bentkowska-

Kafel, A., L. MacDonald (eds.). Digital Techniques for Documenting and 

Preserving Cultural Heritage [online]. Kalamazoo; Bradford: Arc Humanities 

Press. [cit. 2018-01-27]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1xp3w16.20. 

Foucault, M. 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů 

pojmu duševní choroby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

Giddens, A., P. W. Sutton. 2013. Sociologie. Praha: Argo. 

Glaser, B. G., A. L. Strauss. 2006. The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. Chicago: Aldine Pub. 

Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. 

Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. 

Guillory, J. J., L. Geraci. 2010. „The persistence of inferences in memory for 

younger and older adults: Remembering facts and believing inferences.“ 

Psychonomic Bulletin & Review 17(1): 73-81, 

http://dx.doi.org/10.3758/PBR.17.1.73.  

Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. 

Hern, A. 2017. „Facebook Live is changing the world – but not in the way it hoped.“ 

The Guardian [online] [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/facebook-live-social-media-

live-streaming. 

Homoláč, J. 2009. Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. 

Horký, P. 2017. „Stačí sto padesát lajků a známe vás lépe než vaši přátelé.“ Týdeník 

Respekt [online] [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 



114 

 

https://www.respekt.cz/spolecnost/staci-nam-sto-padesat-lajku-a-zname-vas-lepe-

nez-pratele. 

Ingram, D., P. Henderson. 2018. „Trump consultants harvested data from 50 million 

Facebook users: reports.“ Reuters [online] [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica/trump-

consultants-harvested-data-from-50-million-facebook-users-reports-

idUSKCN1GT02Y. 

Jenkins, H. 2006. Convergence culture: where old and new media collide. New 

York: New York University Press. 

Jindle, Y. 2015. „Page plugin enhancements.“ Facebook for Developers [online] 

[cit. 2017-12-29]. Dostupné z:  

https://developers.facebook.com/blog/post/2015/12/02/page-plugin-

enhancements/. 

Jirák, J., B. Köpplová. 2015. Masová média. Praha: Portál. 

Jørgensen, M., L. Phillips. 2002. Discourse analysis as theory and method. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. 

Kipper, G., J. Rampolla. 2013. Augmented Reality: An Emerging Technologies 

Guide to AR. Waltham: Syngress. 

Kirkpatrick, D. 2010. The Facebook Effect: The Inside Story of the Company that is 

Connecting the World. New York: Simon & Schuster. 

Kirkpatrick, F. 2017. „Earlier this year we released Camera Effects Platform in 

closed beta, putting the the first augmented reality platform into the hands of 

talented creators such as brands, publishers, artists and developers.“ Facebook for 

Developers [online] [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

https://developers.facebook.com/blog/post/2017/12/12/ARStudio-now-in-open-

beta/. 



115 

 

Krombholz, K., D. Merkl, E. Weippl. 2012. „Fake Identities in Social Media: A 

Case Study on the Sustainability of the Facebook Business Model.“ Journal of 

Service Science Research 2012(4): 175-212, http://dx.doi.org/10.1007/s12927-012-

0008-z. 

Krug, S. 2016. „Reactions Now Available Globally“ Facebook Newsroom [online] 

[cit. 2018-01-12]. Dostupné z: https://newsroom.fb.com/news/2016/02/reactions-

now-available-globally/. 

Lord, Ch., L. Ross, M. Lepper. 1979. „Biased assimilation and attitude polarization: 

The effects of prior theories on subsequently considered evidence.“ Journal of 

Personality and Social Psychology 37(11): 2098-2109, 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.37.11.2098. 

McLuhan, M. 2011. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta. 

McQuail, D. 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 

Meyrowitz, J. 2006. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. 

Praha: Karolinum, Mediální studia. 

Mosseri, A. 2016. „Addressing Hoaxes and Fake News“ Facebook Newsroom 

[online] [cit. 2018-01-12]. Dostupné z:  

https://newsroom.fb.com/news/2016/12/news-feed-fyi-addressing-hoaxes-and-

fake-news/. 

Mrkvička, T. 2004. heslo „média nová“. in Slovník mediální komunikace. Praha: 

Portál. 

Muraleedharan, S. 2017. „Introducing Snooze to Give You More Control Of Your 

News Feed“ Facebook Newsroom [online] [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

https://newsroom.fb.com/news/2017/12/news-feed-fyi-snooze/. 

Musil, J. 2003. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 

Institut mediální komunikace.  



116 

 

Musilová, M. 2012. Typologie uživatelů Facebooku. Praha. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie. 

Nyhan, B., J. Reifler. 2010. „When Corrections Fail: The Persistence of Political 

Misperceptions.“ Political Behavior 32(2): 303-330, 

http://dx.doi.org/10.1007/s11109-010-9112-2. 

Pospíšilová, M. 2016. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská 

kariéra na Facebooku. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 

Purdy, D. 2012. „2012 in Review.“ Facebook for Developers [online] [cit. 2017-12-

29]. Dostupné z: https://developers.facebook.com/blog/post/2012/12/20/2012-in-

review/. 

statista.com. 2018. Most famous social network sites 2018, by active users. [online] 

[cit. 2017-12-29]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/272014/global-

social-networks-ranked-by-number-of-users/. 

Suler, J. 2004. „The Online Disinhibition Effect.“ CyberPsychology & Behavior 

7(3): 321-326, http://doi.org/10.1089/1094931041291295. 

Šafr, J., O. Špaček. 2010. „Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle 

společenského postavení.“ Pp. 81-99 in Maříková, H., T. Kostelecký, T. Lebeda, M. 

Škodová (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe.... Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON). 

Urban, L., J. Dubský, K. Murdza. 2011. Masová komunikace a veřejné mínění. 

Praha: Grada. Žurnalistika a komunikace. 

Vašát, P. 2008. „Kritická diskursivní analýza: Sociální konstruktivismus v praxi.“ 

AntropoWEBZIN [online]. Plzeň: Katedra antropologických a historických věd, FF 

ZČU [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/kriticka-

diskursivni-analyza-socialni-konstruktivismus-v-praxi.  

Vítová, Š. 1996. heslo „komunikace masová“. in Velký sociologický slovník. Praha: 

Karolinum. 



117 

 

Volek, J. 2004. heslo „publikum, jeho aktivita“. in Slovník mediální komunikace. 

Praha: Portál. 

Warman, M. 2013. „Facebook hashtags #introduced.“ The Telegraph [online] [cit. 

2017-12-29]. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10117483/Facebook-hashtags-

introduced.html.  

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. 

Zuckerberg, M. 2018a. „One of our big focus areas for 2018 is making…“ Facebook 

[online] [cit. 2018-01-12]. Dostupné z:  

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104413015393571. 

Zuckerberg, M. 2018b. „I want to share an update on the Cambridge…“ Facebook 

[online] [cit. 2018-03-25]. Dostupné z:  

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071.  

 

POUŽITÉ DATOVÉ ARCHIVY 

 

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného mínění. 

Naše společnost 2004–prosinec [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český 

sociálněvědní datový archiv, 2005 [cit. 2017-12-29]. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.14473/V0412.  

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného mínění. 

Naše společnost 2017–červen [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český 

sociálněvědní datový archiv, 2017 [cit. 2017-12-29]. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.14473/V1706a.  

 

 



118 

 

POUŽITÉ PŘÍSPĚVKY K DISKURSIVNÍ ANALÝZE 

ČT24. 2018. „Prezidentští kandidáti o Andreji Babišovi a kauze Čapí hnízdo.“ 

Facebook [online] [cit. 2018-01-26]. Dostupné z:  

https://www.facebook.com/CT24.cz/posts/10156244535679009. 

iDNES.cz. 2018. „Více než 45 tisíc lidí podepsalo petici za úplné smazání účtu 

youtubera Logan Paula z Youtube.“ Facebook [online] [cit. 2018-01-19] Dostupné 

z: https://www.facebook.com/iDNES.cz/posts/10155320869471314. 

Týdeník Respekt. 2017. „Respekt: Někteří lidé se obávají, že po kampani #MeToo 

se muži budou bát dvořit ženám…“ Facebook [online] [cit. 2018-01-24]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/tydenikrespekt/posts/10155896640936103. 


