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1. Úvod do problematiky
Nová média se společně s rozšířením osobních počítačů, internetu a dalších informačních a
komunikačních technologií pevně zařadila do našeho každodenního života, přesto je
neumíme jednoznačně definovat. Zarámování pojmu nových médií naráží na problém
nevyjasněnosti celé řady termínů a absenci jejich širšího teoretického shrnutí.
V širším slova smyslu koncept digitálních médií zahrnuje celé pole výpočetních technologií a
s nimi spojených datových obsahů, v užším slova smyslu se pak vztahuje pouze k počítačově
mediované komunikaci.
Jelikož je studium nových médií značně multidisciplinární: zahrnuje diskursy technologické,
lingvistické, sociologické, etnografické, psychologické, mediální, literárněvědné a další,
odvrací se postupně současní teoretici od technických vlastností nových médií a přiklánějí se
k výzkumu způsobu, kontextu a důsledku jejich užívání.
Sledování videoklipů na YouTube místo sledování televizního programu, stahování filmů
namísto fyzické návštěvy kina, chatování a posílání SMS místo reálného setkávání se s přáteli
a řada dalších komunikačních možností, které nová média přinášejí, představují výzvu k
zrevidování základních sociálně-vědných konceptů, jakými jsou komunita, moc či identita.

2. Definice hlavního a dílčích cílů spolu s hlavní a dílčími hypotézami disertační práce
Hlavní hypotézou výzkumu je předpoklad, že virtuální identita má dopady na reálnou
identitu; jednání online ovlivňuje offline život. Dílčí hypotézou je předpoklad, že na základě
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informací uvedených na facebookovém profilu, zařazujeme jedince do sociálního prostoru i
mimo internet.
Cílem výzkumu je sledovat, porovnávat a následně definovat hlavní strategie rodičů při
konstruování identity jejich potomka na facebooku. Ideálně je cílem sledování dítěte do
doby, než bude schopno samo spravovat svůj facebookový profil. Dlouhodobým cílem
předkládaného návrhu disertační práce je zjistit i to, jakým způsobem se bude dítě
vyrovnávat s tím, co o něm na facebooku uvedli jeho rodiče a zda sledované dítě alias
respondent převezme správu již založeného účtu či si založí nový facebookový profil.

3. Teoretická východiska zdůvodňující aktuálnost řešeného problému a informující
o stávajícím stavu poznání v dané oblasti
Nová média nám umožňují účastnit se života v různých sociálních společenstvích, v nichž si
vytváříme identitu a to nejenom ve smyslu odlišení se od ostatních, ale také ve smyslu
rozvoje své vlastní osobnosti. Proces vymezování se vůči ostatním se ve virtuálním prostředí
nejčastěji odehrává prostřednictvím sociálních sítí, instant messengerů či blogů. Každé
komunikační prostředí přitom bývá používáno s přihlédnutím k tomu, jak vysoká je v daném
prostředí míra anonymity a s jakými cíli a očekáváními do nich uživatelé vstupují.
Facebook a další sociální sítě disponují omezenými možnostmi, jak vytvářet identitu jedince.
Sociální sítě jedinci zpravidla umožňují prezentovat se prostřednictvím písemného sdělení,
sdílením odkazů či zaznamenáním aktuální činnosti. Další formu prezentace uživatele tvoří
nahrané fotografie či videa. Jedinec vytváří svoji identitu také účastí v „oblíbených“
skupinách či prostřednictvím aplikací třetích stran.
Ačkoliv facebook není primárně zaměřen na vyhledávání nových kontaktů, nýbrž slouží
především k propojení již existujících sociálních vazeb mezi individui ve virtuálním prostředí,
setkáváme se v online prostředí stále častěji i s „uživateli-dětmi“, kteří se života v sociálních
sítích účastní, aniž by se sami podíleli na vzniku jakýchkoliv sociálních vazeb.
Jelikož v současné době neexistuje v českém prostředí literatura, která by se zabývala
motivacemi a strategiemi, jež rodiče uplatňují při konstruování identity dítěte na facebooku,
považuji navrhovaný koncept disertační práce za vhodný k výzkumu.
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4. Metodika řešení (nikoliv obecné vymezení, ale návrh konkrétních metod kvantitativního
či kvalitativního výzkumu) včetně návrhu zdrojových dat a informací (jejich dostupnost)
Kvalitativní výzkum bude proveden metodou obsahové analýzy. Obsahová analýza umožní
rozebrat facebookové statusy jednotlivých respondentů a definovat tak typy strategií, které
rodiče používají při konstruování identity dítěte. Data získaná analýzou statusů profilů
respondentů budou doplněna hloubkovými rozhovory. Během provádění hloubkových
rozhovorů budou rodičům dětí citovány vybrané facebookové statusy s žádostí o jejich bližší
vysvětlení. Hloubkové rozhovory poskytnou celistvější porozumění strategiím definovaným
na základě analýzy statusů facebookových profilů.

5. Očekávaný přínos výsledků práce pro daný vědní obor
Porozumění způsobům konstruování identity v prostředí sociálních sítí se zaměřením se na
způsoby, jakými konstruují rodiče identitu svého dítěte v jeho nejranějším věku. V průběhu
výzkumu bude zjišťována i motivace rodičů k založení facebookového profilu dítěte.
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