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Abstrakt
Diplomová práce pojednává o vlivu sociální sítě Instagram na sebepřijetí
a sebeprezentaci teenagerů. V teoretické části práce jsou představeny koncepty, které
jsou spojovány se sociálními sítěmi. Mezi tyto koncepty patří především prosuming,
participativní kultura a Web 2.0. Dále jsou představeny hlavní přístupy k vlivu sociálních
sítí na teenagery. Uvádím do kontextu sociálních sítí pojmy, které jsou předmětem
výzkumu diplomové práce. Práce seznamuje s prezentací identity na sociálních sítích,
se sebereflexí plynoucí z odebíraného obsahu a s marketingovým využitím instagramov
ých influencerů.
Hlavní cíle práce, které jsou definované v tezi, jsou tyto tři: Jakým způsobem na
participantky výzkumu působí obsah, který na Instagramu odebírají, zda reflektují
přijímaný obsah ve své vlastní prezentaci na Instagramu a finálně též jakým způsobem
na participantky působí reklamní aktivity instagramových influencerů. Kvalitativní výzkum
se zaměřuje na dívky ve věku šestnácti let. Jedná se o mírný odklon od teze, která počítala
se zkoumáním širší skupiny teenagerů. Pro co nejlepší možnou diskuzi dat jsem se
rozhodla pro jednotnější skupinu participantů výzkumu. Metodou získávání dat je
rozhovor pomocí návodu a přístup k analýze vychází ze zakotvené teorie (grounded
theory). Jako doplňková metoda pro ověření odpovědí je použitá obsahová analýza.

Abstract
The theme of this master thesis is Instagram - a social networking service and its
impact on self-acceptance and self-promoting of teenagers. In the first place, theoretical
part aims to describe concepts, that are linked with social networks, such as prosuming,
participative culture, and Web 2.0. Furthermore, general approach regarding the impact
of social networks on teenagers is introduced. The main subjects of this research are
contextualized in the field of social networks. The thesis strives to introduce following
topics: the presentation of a distincitve identity on social media, the self-reflection under
the influence of the subscribed content, and the marketing exploitation of Instagram
influencers.
There are three main goals of the dissertation, as stated in a hypothesis part.
Firstly, how are the participants of the research influenced by the subscribed content.
Secondly, whether is the information stream they are following being reflected in their own
Instagram presentation. And finally, what is the impact on the participants of the research
in case of advertising activity represented by the Instagram influencers. Qualitative
research is focused on girls at the age of sixteen. This is a moderate deflection as the
original hypothesis was aiming to involve wider research group of teenagers. However,
more comprehensive research unit benefits from more precise data comparison, followed
by accurate discussion. As a method for research data acquisition, an interview performed
according to the instructions, was chosen. An approach to analysis is based on grounded
theory. In addition, as a supplementary method for a purpose of data verification, content
analysis was used.
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Úvod
Jan Van Dijk o dnešní době mluví jako o „Network society“ neboli „zasíťované
společnosti“. Tento koncept společnosti popisuje jako společenskou formaci, která je
tvořená sociálními a mediálními sítěmi. (Van Dijk, 2006)
Social network sites (dále jen SNS) během poslední dekády pronikly do běžného
života internetové populace. Narůstá množství studií, které se věnují vlivu těchto sítí
z psychologického a sociologického hlediska na své uživatele. Stále častěji ovšem
můžeme v médiích nacházet kritiku sociálních sítí, která spočívá převážně ve skutečnosti,
že nejsou ukazateli reálného života, ačkoliv jsou tak svými uživateli vnímány.
Už začátkem roku 2012, necelé dva roky po založení Instagramu, se na internetu
začaly objevovat články, které se věnovaly tzv. Instagram envy1, tedy pocitu, kdy
sledování určitých účtů na Instagramu v lidech způsobuje závist nebo dokonce pocity
méněcennosti.
Zájem široké veřejnosti o problematiku vzbudily modelky, které se rozhodly
ukázat, co se skrývá za instagramovou dokonalostí. Za všechny jmenuji ty, kterým se
dostalo pravděpodobně největšího mediálního ohlasu, jsou jimi Australanka Essena
O´Neill2 nebo Stina Sanders3. Mimo tyto aféry, kdy se tématu chopily celebrity, se
problematice sociálních sítí věnují v posledních letech též akademici a marketingoví
specialisté.
Ve své diplomové práci se budu zabývat vlivem obsahu přijímaného
prostřednictvím sociální sítě Instagram na sebepřijetí teenagerů a jejich následnou
sebeprezentaci v rámci Instagramu. Dále se budu věnovat tomu, jako teenageři vnímají

1Dostupné

z: < http://allisontait.com/2012/05/instagram-envy/> nebo z

<http://www.relevantmagazine.com/culture/tech/stop-instagramming-your-perfect-life> nebo z
<https://learning.blogs.nytimes.com/2013/12/16/do-you-have-instagram-envy/>
2

Dostupné z: <http://www.independent.co.uk/news/people/essena-o-neill-what-happened-in-the-

months-after-instagram-star-quit-social-media-a6800856.html>
3

Dostupné z: <http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/70320/smutny-pribeh-instagramu-modelka-

zacala-sdilet-prirozene-fotky-prisla-o-followery.html>
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reklamu na Instagramu, která se k nim dostává prostřednictvím příspěvků, které tvoří
instagramoví influenceři.
K tomuto tématu mě přivedly časté diskuze s přáteli, během kterých jsme rozebírali
dopady sociálních sítí na chování lidí. Často jsem ve svém okolí slyšela kritiku, že se
někteří lidé na Instagramu chovají jiným způsobem než mimo něj. Diskutovalo se, jak
někteří lidé na sebe upozorňují na Facebooku nebo sdílejí informace, které jsou
nezajímavé.
Tyto rozhovory mě přivedly na otázku, jakým způsobem tyto jevy zpracovávají
teenageři, kteří bývají citliví zpětnou vazbu od svého okolí.
Instagram jsem vybrala kvůli jeho aktuální velké popularitě, především mezi
teenagery.
Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologii, jako sběr dat jsem zvolila osobní
rozhovory.
V tezi jsem plánovala, že svůj výzkum zaměřím obecně na teenagery ve věku od
třinácti do devatenácti let. V průběhu prvních rozhovorů vyplynulo, že bude potřeba
skupinu participantů zúžit, abych mohla pomocí analytického přístupu zakotvené teorie
definovat závěry, které budou mít vypovídající charakter o participantech a mohly by být
východisky k dalším výkumům.
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1. Sociální síť Instagram
V první kapitole této práce představím sociální síť Instagram, jejíž vliv na
sebereflexi a sebeprezentaci teenagerů bude předmětem mého výzkumu. Cílem bude
představit historický vývoj sítě a definice jejích specifik, kterými se liší od ostatních
sociálních médií. Zaměřím se na témata, která jsou v souvislosti s Instagramem
a teenagery diskutována ve veřejném prostoru a která pro mě byla inspirací k tomuto
výzkumu.
Nastíním souvislosti a širší kontext sociálních sítí a internetového prostředí, ve
kterém se teenageři pohybují, stejně tak uvedu Instagram do kontextu Webu 2.0,
prosumace (podrobně vysvětleno v kapitole 1.2.3 Prosumers) a user generated contentu
(viz kapitola 1.2.2. User generated content), které jsou s ním úzce spjaty.
Hlavním cílem této kapitoly je seznámení s historickým vývojem, který dal
vzniknout sociálním sítím, jejichž obsah je tvořen uživateli, kteří jsou zároveň i jeho
příjemci. Jelikož se práce věnuje vlivu pouze jedné sítě, považuji za důležité objasnit, jaké
jsou specifické rysy, jimiž se Instagram od ostatních sociálních sítí liší a proč jsem si
vybrala pro výzkum právě tuto sociální síť.

1.1.

Vývoj Instagramu

V této kapitole seznámím s vývojem Instagramu, která vedla k jeho dnešní pozici
nejrychleji rostoucí sociální sítě. (Constine, 2017) V druhé části uvedu kauzy, spojené
s Instagramem, které byly zveřejněny v tisku.
1.1.1. Historie Instagramu
Instagram byl uvedený na trh v říjnu 2010, dostupný byl pouze v App Store,
používat ho mohli tedy pouze majitelé zařízení operujících v programu iOS. Tvůrci první
obrázkové sociální sítě4 byli Kevin Systrom a Mike Krieger. Instagram byl hned od počátku
velmi úspěšným projektem, na podzim 2011 získal ocenění iPhone aplikace roku a měl
milion uživatelů, v roce 2013 se počet jeho uživatelů zvýšil na 100 milionů.5 „„Komunikace

4

Dostupné z: <http://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/>(17.4.2017)

5

Dostupné z: <http://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/> (17.4.2017)
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s lidmi je jedním z nejvýrazenějších důvodů, proč lidé používají sociální sítě, včetně
Instagramu. Díky Instragramu se mohou spojit s přáteli, utvářet si nové vztahy či udržovat
již stávající přátelství. Instagram umožňuje interakci zejména lidem, kteří mají podobné
zájmy,“ říká studie Hirama Tinga a kol.(2015)“ (Svobodová, 2016) Pro operační systém
Android byla aplikace dostupná od dubna 2012. Ve stejném měsíci došlo pro Instagram
k zásadní obchodní změně, kdy byla aplikace odkoupená Zuckerbergovým Facebookem
(v jehož vlastnictví je doposud) za miliardu amerických dolarů. Nečekaně vysoká částka
vzbudila pozornost především proto, že Instagram do té doby evidoval nulovou finanční
návratnost.6 Zakladatelé aplikace zůstali v jejím čele a drží se v něm doposud.
V roce 2013 přibyla možnost přístupu na Instagram i z webového prohlížeče. Do té
doby Instagram fungoval pouze jako mobilní aplikace (Instagram, 2017 7), čímž se liší od
většiny SNS, které byly primárně vytvořené pro webové rozhraní a mobilní aplikaci získaly
až s postupem času.
Síť stále vylepšuje své služby a intenzivně zefektivňuje propojení uživatel. Od
svého počátku, kdy platforma fungovala pouze jako nástroj k upravování a sdílení
fotografií, kde bylo možné „lajkovat“8 a komentovat, se Instagram již výrazně
transformoval. Dnes lze s dalšími uživateli sítě chatovat v soukromých zprávách, nahrávat
videa a boomerangy9,

hyperlapsy10, lze „lajkovat“ komentáře a poslední výraznou

novinkou, kterou Instagram uvedl, je funkce Stories, kam uživatelé mohou nahrávat fotky
nebo krátká videa, která po 24 hodinách zmizí. Funkcionalita Stories byla inspirovaná
službou Snapchatu, což sám CEO Instagramu Kevin Systrom otevřeně přiznal11. Prvotní
forma Snapchatu si ale své postavení nebyla schopna udržet. V příspěvku z 20. Prosince

6Dostupné

z: <https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/04/11/ten-reasons-why-facebook-

bought-instagram/#49accb11d1b1> (17.4.2017)
7

https://instagram-press.com/our-story/ (5.3.2017)
V českém jazyce již zdomácnělé pojmenování výrazu libosti vůči internetovým obsahům,

8

projevené kliknutím na logo s palcem nahoru, prezentujícím postoj I like this, neboli To se mi líbí.
9

Boomerang je formát krátkého videa, které tvoří smyčka vracejícího se pohybu.

10

Hyperlaps je jeden z doplňků Instagramu, zrychlené video.

11

„ https://techcrunch.com/2016/08/02/silicon-copy/ (7.4.2017)
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2017 už se dočítáme, že „snapchat rychle ztrácí na oblibě a nedaří se mu influencery12
udržet. Instagram je nyní influencery mnohem více využívaný a to nejen v počtu
publikovaných příspěvků.“ (Zemanová, 2017) Formát Stories vzápětí adaptovaly i další
platformy vlastněné Facebookem – Messenger, Whatsapp i Facebook. Ve formátu Stories
lze obličej snadno upravit pomocí filtrů, které jsou prvkem augmentované (digitálně
rozšířené) reality. „Nově navíc začíná být k dispozici funkce, kdy se Instagram Stories
nahrávají i na Facebook, což potenciál tohoto způsobu propagace dále zvyšuje. Další
výhodou Instagramu je, že výsledky na této platformě jsou snadno měřitelné a také nabízí
statistické nástroje. Snapchat se nikdy nesnažil cílit na influencery, a i když se v
posledních dnech snaží o změnu, nedaří se mu oslovit uživatele, kteří přechází na
Instagram.“ (tamtéž)
Funkcionality formátu Stories a obličejových filtrů v době podání tezí ještě nebyly
implementovány a pro výzkum jsem s nimi nepočítala. Jelikož ale výrazně ovlivňují
uživatelské chování na Instagramu, považuji za důležité jejich existenci alespoň takto
okrajově zmínit.
Instagramový kanál příspěvků byl původně řazený chronologicky, ke změně došlo
během roku 2016, kdy byl algoritmus dodání změněný tak, aby se na prvních místech
ukazovaly příspěvky, které mají pro uživatele vyšší relevanci. 13 Možná vás překvapí, že
lidé nevidí až 70 % obsahu svého feedu. S tím, jak Instagram vyrostl, je čím dál těžší držet
krok se všemi fotografiemi a videi, které lidi sdílí. To znamená, že často nevidíte
příspěvky, co vás mohou zajímat nejvíce,“ cituje Petr Michl oficiální stanovisko,
zveřejněné na Instagram blogu.14 „Pro zlepšení vaší zkušenosti bude feed brzy ukazovat
ty momenty, o které dle našeho přesvědčení nejvíc stojíte," pokračuje v citaci. Tento
inovativní krok můžeme postavit i do souvislosti s uvedením reklamních formátů na
Instagram, ke kterému došlo koncem roku 2015. Změna algoritmu může snížit organický
dosah komerčních profilů a tím pádem zvýšit potřebu inzerce.

12

Z anglického výrazu „influence“, čili vliv. Označení vlivných uživatelů sociálních sítí s velkým

dosahem autorských příspěvků.
13Dostupné

z: <http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/uz-i-instagram-bude-radit-feed-podle-

algoritmu__s288x11952.html> (17.4.2017)
14

Dostupné z: <http://blog.instagram.com/post/141107034797/160315-news>
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V současné době má Instagram celosvětově přes 800 milionů uživatelů

15

a jejich

počet se stále zvyšuje.16 V České republice se počet uživatelů vyšplhal již na 1,4
milionu17, síť konkrétně na našem území zažila výrazné rozšíření až v posledních dvou
letech (2015-2017). Podle dat z reklamního systému Facebooku, ve kterém jsou dostupná
i data o Instagramu, je 360 tisíc českých uživatelů ve věku 13-19 let a 220 tisíc z nich tvoří
ženy. Z této skupiny je přibližně 150 tisíc uživatelek denně aktivních. V této práci budu
zkoumat vliv obsahu přijímaného na Instagramu na dívky v pubertálním věku, což je
skupina, který tvoří cca 16 % české instagramové populace.18

1.1.2. Mediální kauzy spojené s Instagramem
Jak již bylo zmíněno výše, Instagram byl první čistě na obrázcích založenou
a primárně mobilní sociální sítí. Ačkoliv se jeho funkcionality v průběhu let změnily, stále
se jedná především o vizuální sociální síť. Původní síla Instagramu tkvěla v retro filtrech,
které v kombinaci s čtvercovým formátem fotek evokovaly polaroidové fotografie19. Síť
byla od prvopočátku spojená s líbivostí, se kterou fotografiím z mobilních telefonů snadno
pomohly právě zmíněné filtry a specifický ořez. Dnes jsou dostupné i další možnosti
editace jako úprava kontrastu, teploty fotky, vytažení určitých barev apod.
Instagram je úzce spjatý s fenoménem selfies20, mimo jiné také pro snadnou editaci
fotek přímo v aplikaci. Veřejná mediální kritika, která se na Instagram snáší, je většinou
spjatá právě s vizuálním aspektem sítě a s tím, že je na síti prezentovaná rádoby realita,

15

Dostupné z: https://www.instagram.com/about/us/

16

Počet měsíčně aktivních uživatelů Instagramu v průběhu roku 2017 stoupl o více než 300 000

uživatelů, jak lze vyčíst z prohlášení, která Instagram uveřejňuje při překročení dalšího sta tisíce nových
uživatelů. Proto se odvažuji tvrdit, že se jedná o jednu z nejdynamičtěji rostoucích sociálních sítí
současnosti.
17

Zdroj: Facebook Business Manager (17.4.2017)

18

Facebook i Instagram jsou oficiálně přístupné od 13 let, je nutné předpokládat, že do skupiny 13-

19 let budou spadat i mladší uživatelé, kteří uvádějí fiktivní věk, aby mohli tyto SNS používat.
19

Instagram je obecně Polaroidem a jeho instantními snímky silně inspirovaný, odkazuje na něj

i původní logo, které obsahovalo duhové proužky, typické pro logo Polaroidu.
20

Selfie je ustálené pojmenování mobilních autoportrétů, ať již jednotlivce samotného či ve skupině.

20

která je ve skutečnosti ale od pravdy daleko. K tomuto tématu se vyjádřilo několik modelek
a takzvaných influencerek (mladých dívek, které dosáhly na sociálních sítích vysoké míry
obliby a díky širokému spektru svých sledovatelů získaly pozici vlivu, tudíž mají jejich
fotografie, jednání a postoje pozorovatelný dopad, více viz kapitola 1.5 Marketingová
sdělení), které na svých účtech explicitně předvedly, jaká realita se za líbivými fotkami
skrývá. Za všechny jmenuji úspěšnou australskou influencerku Essenu O´Neill, která měla
na Instagramu přes 500 tisíc sledujících, než se v roce 2015 rozhodla svou aktivitu na
sociálních sítích ukončit. Essena začala na svých fotografiích demonstrovat, že neilustrují
její opravdový život. K jedné fotce, kterou publikovala, již v minulosti připsala: „TOTO
NENÍ OPRAVDOVÝ ŽIVOT. Neplatila jsem za šaty, nafotila jsem nespočet snímků, na
kterých jsem se snažila vypadat sexy pro Instagram.“21 Essena poukazovala především
na to, že fotografie nejsou momentky, a že předměty, které na svých fotografiích
prezentuje jako součást své každodennosti jsou draze placené domluvené reklamy.
Influencerky (jako ona) na přípravě svých příspěvků stráví mnoho času, stejně tak
s postprodukcí fotek. Mimo jiné také upozorňovala na svou posedlost „lajky“, kterou v ní
její aktivita na Instagramu vzbuzovala. Její rozhodnutí prostředí SNS opustit, sledovalo
velké množství médií, nejen tištěných, ale též rádií a televizních stanic.
Dalším fenoménem sociálních sítí je „stalkování“, pojem uvádím cíleně
v uvozovkách, protože tím není myšlený stalking v jeho trestné podobě, ale fenomén
nutkání brouzdat po profilech známých a udržovat si přehled o jejich aktivitě. Tento jev je
poměrně častým tématem memů22 a dalších pop kulturních odkazů na sociálních sítích.
Na fenomén upozorňuje například web Mashable23, na jehož stránkách je k vidění
zábavná série meme poukazující na tradiční nešvary novodobých „stalkerů“.
Výše zmíněné mediální odkazy mě inspirovaly v definici tématu diplomové práce,
v níž se budu zabývat vlivem obsahu přijímaného prostřednictvím Instagramu na

21

Dostupné z: <http://www.independent.co.uk/news/people/essena-o-neill-what-happened-in-the-

months-after-instagram-star-quit-social-media-a6800856.html>
22

Meme jsou v online světě rychle se šířící obsahy různých druhů, může se jednat o obrázky, krátká

videa či dokonce celé webové stránky, propojené s nějakým inspirativním, vtipným či trefným obsahem.
23Dostupné

z: <http://mashable.com/2016/03/29/whisper-confessions-

cyberstalking/#Lc3B8y5Exaq6>
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sebepřijetí teenagerů a na jejich následnou sebeprezentaci na Instagramu. Vybrala jsem
si tuto vizuální síť jednak pro její popularitu mezi teenagery, kdy podle posledních
průzkumů je Instagram populárnější než Facebook. Druhým důvodem je právě její
vizuální podstata, která staví na velmi jednoduchém zkrášlení reality. Předmětem mé
práce bude zjistit, jestli opravdu teenageři považují obsah, který vidí na Instagramu, za
odraz skutečnosti, a jestli přijímaný obsah nějakým způsobem reflektují ve své vlastní
prezentaci.

1.2.

Instagram v kontextu sociálních sítí

Instagram můžeme zařadit mezi sociální sítě podle definice danah boyd, Social
Network Sites (viz výše, dále SNS) vymezuje následovnými třemi body:
1) SNS umožňují jednotlivcům konstruovat veřejný nebo polo veřejný profil v rámci
ukotveného systému
2) V rámci SNS je uveden seznam lidí, s nimiž je jednotlivec propojený
3) SNS umožňují sledovat a propojovat vlastní seznam spojení se seznamy
vytvořenými ostatními uživateli systému.(boyd; 2007)
Instagram splňuje tuto definici ve všech bodech, je ovšem nutné připomenout, že
nebyl primárně vytvořený jako webová stránka, ale jako mobilní aplikace, své webové
podoby se dočkal až několik let po svém vzniku a dodnes má webové rozhraní omezené
funkce oproti aplikaci24. Technologicky odlišené založení Instagramu jej však nevylučuje
z uvedené definice.

24

Ve webovém rozhraní není možné editovat a nahrávat nové fotografie.

22

Zdroj: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/uz-i-instagram-bude-radit-feed-podle-algoritmu__s288x11952.html

Instagram je se svými více než osmi sty milióny měsíčně aktivními uživateli25(viz
graf) jednou z nejpoužívanějších sociálních sítí dnešní doby. Podle webu Statista.com se
drží celkově na osmé příčce, přičemž se před ním vedle jasného prvního místa pro
Facebook vyskytují vedle YouTube a WhatsApp především chatovací platformy a asijské
sítě QQ a WeChat.26 Specifikem Instagramu je, že se primárně jedná o vizuální sociální
síť. Textace je až sekundárním prvkem, tím se také nejvíc odlišuje od sociálních sítí jako
Facebook nebo Twitter. Naopak svým vizuálním založením má blíž ke Snapchatu, který
má mezi teenagery také vysokou popularitu, nicméně tato platforma se již výrazněji
vymyká definici SNS a blíží se spíš chatovacím platformám. Snapchat nesplňuje body 2
a 3 definice boydové.
Na Instagram snímcích s vizuálem analogových fotografií je možné označovat
další uživatele i jejich polohu, těmito znaky je Instagram shodný s dalšími SNS jako je
Facebook nebo Twitter. Mimo to je pro Instagtam typické využívání hashtagů. Hashtag je
znak, který se umisťuje před klíčové slovo či frázi v textu. Původně vznikl pro
zjednodušení práce programátorů, velmi rychle se však ujal v sociálních sítích, kde mohl
25

Dostupné z: <https://instagram-press.com/our-story/>(5.3.2017)

26Dostupné

z: <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-

number-of-users/> (5.3.2017)
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zvýraznit důležité postoje a usnadnit vyhledávání v do té doby ničím netříděném vláknu
příspěvků. Jako první si osvojil jeho užití Twitter, znakem zvýrazňoval předmět sdělení.
Dnes už tento symbol běžně užívá přes 20 sociálních sítí celého světa, nejinak je tomu
na Instagramu.(Doctor, 2013)
Pokud je instagramový snímek označený hashtagem a je-li profil, na kterém je
uveřejněný nastavený jako veřejný, pak se fotka nezobrazuje jen na profilu uživatele
a v kanálu příspěvků jeho sledujících, ale také pod daným hashtagem, kde se
shromažďují fotografie s podobnou tématikou. Hashtagů je na Instagramu využívano také
k získání vyššího počtu „lajků“ a sledujících.27
Instagram se řadí mezi ty sítě, na nichž propojení uživatelů nemusí být
oboustranné. Podobně jako Twitter, i Instagram funguje primárně na principu sledování a
sledujících. Není postavený na systému „přátelství“, které musí být oboustranně
akceptováno, jako na Facebooku.28

1.2.1 Web 2.0
Jak jsem již zmínila výše, Instagram se řadí mezi velmi úspěšné sociální sítě. Ty
je nutné v jejich obecném pojetí uvést do kontextu nových médií v 21. století.
O Webu 2.0 se ve větším míře mluví od roku 2004, kdy toto označení poprvé použil
Dále Dougherty, viceprezident společnosti O´Reilly Media Inc. Název je spojen s fází, kdy
je obsah webu z větší míry tvořený uživatelským obsahem (Grinnell, 2009), čímž se liší
od Webu 1.0. Ten mu předcházel, jeho obsah byl tvořený především vlastníky webů
(tamtéž). Pojem Web 2.0 vstoupil do širšího povědomí díky konferenci „Web 2.0
Conference“, která se konala 5. Října 2004 v San Franciscu.29
Specifika Webu 2.0 oproti jemu předcházejícímu Webu 1.0. se skládají z mnoha
jednotlivých aspektů, pro kontext sociálních sítí zde zmíním ty, které jsou dle mého názoru

27

Např. #likeforlike nebo #follow4follow

28

Existuje možnost mít uzavřený profil a své sledující schvalovat. Ale ani v tomto případě není

nutnost svého sledujícího začít také sledovat. Zároveň je na Facebooku možnost mít profil nastavený jako
veřejný a mít pro něj povolené sledující.
29

Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>
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nejdůležitější, a které se váží k obsahu tvořenému uživateli. Právě tím se totiž Instagram
zcela jistě řadí do konceptu Webu 2.0, což potvrzují Kaplan a Haenlein: „Sociální média
vybudována na ideologických a technologických základech Webu 2.0 (…), poskytují
prostor pro tvorbu a výměnu uživatelsky generovaného obsahu.“ (Kaplan, Haenlein, 2010,
s. 61) „Web 2.0 je tak definován tím, že jeho obsah vytvářejí uživatelé, a to často ve
vzájemné spolupráci. Ačkoli i na Webu 1.0 jsme se mohli setkat s obsahem tvořeným
uživateli i neprofesionály (např. jednoduché webové stránky) i se vzájemnou interakcí
mezi uživateli. Web 2.0 je revoluční v tom, že nabízí průměrnému člověku platformu,
jejímž prostřednictvím může velmi interaktivně oslovit ohromný počet lidí, přičemž k tomu
potřebuje málo technických znalostí i finančních prostředků.“ (Pokorná, 2013)
V obecné rovině můžeme říct, že Instagram je tvořený výhradně uživatelským
obsahem, i když dnes na Instagramu fungují i účty, jejichž obsah je tvořený profesionálně
a jejich komunikace je primárně jednostranná. V takových případech se jedná především
o komerční subjekty a zábavné stránky, ale také o účty vlivných instagramerů, jejichž
obsah je do vysoké míry profesionalizovaný.
Na závěr bych Web 2.0 ráda shrnula pěknou definicí podle Gautnetta: „V srdci
konceptu Webu 2.0 leží idea,podle níž se stránky a služby online stanou tím dokonalejší,
čím více do sebe pojmou tuto síť potencionálních spolutvůrců. (…) Stránky jako YouTube,
eBay, facebook, Flickr, Craiglist a Wikipedia existují a mají hodnotu pouze proto, že je lidé
používají a přispívají do nich. To je podstatou Webu 2.0.“ (Gauntlett 2011:6-7).

1.2.2 User generated content
Jedním ze znaků Webu 2.0 je převaha uživatelsky generovaného obsahu. Obsah,
který Instagram nabízí svým uživatelům, je tvořený instagramovými účty, které daný
jedinec sleduje. Mimo tento obsah se uživatelům nabízí možnost sledovat kanál
doporučených příspěvků, kde se zobrazují příspěvky, které by ho mohly zajímat. Tato
funkcionalita, dle mého názoru, Instagram propojuje spíš s Webem 3.0. a machine
learning.
Web 3.0 je jinak nazývaný také sémantický web, což odkazuje na jeho čitelnost
nejen pro lidi, ale také pro počítače. (Aghaei, Nematbakhsh, Farsani, 2012) Aghaei
a kolektiv uvádí, že „Web 3.0 se pokouší linkovat, integrovat a analyzovat data z různých
25

setů dat, aby vznikl nový informační proud.“ (Aghaei, Nematbakhsh, Farsani, 2012, s. 5)
To je bod, ve kterém se schází s kanálem doporučených příspěvků Instagramu. Ten
funguje na principu algoritmů, které dodávají uživateli příspěvky, které by ho mohly
zajímat. Algoritmus je vystavený na informacích, které má o uživateli dostupné – „lajky“,
sledování, hledané výrazy, skupiny, které hledá na Facebooku a další. Tyto algoritmy
bývají někdy kritizovány, protože můžou vytvářet dojem vyšší důležitosti určitých témat
a umocňovat tak sociální bublinu. Kupříkladu, pokud uživatel projevuje zájem o posty
s módou, bude mu pak algoritmus v doporučených příspěvcích nabízet především módu.
Tím uživatel může získat dojem, že jeho zájem má pro většinovou společnost vyšší
význam, než tomu je ve skutečnosti.
Sociální média jsou vybudována na ideologických a technologických základech
webu 2.0 a umožňují tvorbu a výměnu UGC. (Kaplan, Haenlein, 2010, s. 61)

1.2.3 Prosumers
Když mluvíme o sociálních sítích, je potřeba zmínit také pojem, který by česky mohl
být přejat jako „prosumace“. Autorem je od roku 1980 Alvin Toffler. Prosumace je
významově složená ze slov produkce a konzumace30 a vyjadřuje prolnutí tvůrců obsahu
s jeho konzumenty. Ačkoli v českém jazyce dochází k užití slova prosumer ve významu
samospotřebitele, váže se v našem prostředí význam primárně k energetice.Toffler
s pojmem pracoval v kontextu preindustriálních společností, kde prosumaci považoval za
hlavní ekonomickou formu. Na tomto pojmu v kontextu nových médií nepřímo staví Henry
Jenkins, který přinesl teorii participativní kultury, podrobněji představenou v následující
kapitole. (Jenkins, 2009) Obecně je ovšem autorem definována jako „Kultura, ve které
jsou fanoušci nebo další konzumenti přizváni, aby aktivně participovali na tvorbě
a cirkulaci nového obsahu. (Jenkins, 2009, s. 331)“
Pro sociální sítě je typické, že je jejich obsah vytvářený uživateli. Ritzer a kolektiv
tvrdí, že s rozvojem Webu 2.0 se prosumace stává jevem, který může zcela změnit
ekonomiku. Jako příklad uvádí Wikipedii, která je tvořená jejími uživateli, kteří za svou
práci nejsou placeni. (Ritzer a kol., 2012, s. 386) Do podobného světla autoři staví
30
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i sociální sítě. Ritzer a kol. také tvrdí, že většina prosumerů je producenty obsahu
s radostí, ačkoliv zisk z jejich aktivity je jen emocionální. (2012, s. 387) V případě
Instagramu mohou vnímat pocit zadostiučinění zpětnou vazbou v podobě emocionálního
ohodnocení originálně nazývaného „like“.
Otázkou může být, jestli je pro uživatele Instagram stále víc sociální sítí, zdrojem
inspirace či prostorem, kde pasivně přijímají jeho obsah.

1.2.4 Participativní kultura
Participativní kultura, kultura, na níž se podílí i její recipienti, se vyvíjí spolu
s rozvojem Webu 2.0. Je tedy součástí pojetí aktivního publika a zcela se vymezuje pojetí
publika pasivního, které bezbranně přijímá, co je mu prezentováno. Podle Jenkinse tento
typ kultury podněcuje své konzumenty k tvorbě a sdílení nových obsahů. Producent a
konzument se dostávají oba do významných pozic, nefungují již nadále separovaně,
vzájemně se motivují a interagují. Uživatelova role posiluje možností nejen samostatně
vstřebat sdělení a vytvořit si vlastní názor, ale veřejně jej sdílet, komentovat přístupy
ostatních i oficiální stanoviska tvůrců, být článkem v tvorbě (např. formou výzvy autorů),
archivaci, recyklaci a udržování díla v povědomí ostatních. Stále však nejsou pozice
rovnocenné, nejen ve srovnání producent- konzument, ale mezi jednotlivými konzumenty
taktéž. Schopnosti začlenit se a vyjádřit postoj s vlivem a dopadem nemají všichni shodné.
(Jenkins, 2006) Participativní kultura se dle Jenkinse a kolektivu vyznačuje relativně
nízkými bariérami pro umělecké vyjádření a občanskou angažovanost, silnou podporou
tvorby jednotlivce a jejího sdílení s ostatními, určitým druhem neformálního mentorství
(znalosti nejzkušenějších jsou předávány mladším), formou vzájemného sociálního
spojení jednotlivých členů. (Jenkins a kol., 2009)
Tendence příjemců podílet se na obsahu mediálních sdělení není ale jen
novodobou záležitostí, již v dobách starověkého Řecka se publikum antického divadla
aktivně podílelo na vývoji dění svými reakcemi. Ovace, bučení a pískot a intenzita
zmíněného ovlivňovaly děj a rozložení herců. Pro člověka je snaha o sdílení
a spolupodílení se přirozená ve všech odvětvích jemu blízkých. Zejména potom ve
věcech

politických,

ekonomických

či

kulturních.

(Trnobranská,

2017)

Jenkins

o participativní kultuře mluví především také v kontextu fanouškovské fikce, kdy se
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konzumenti stávají producenty dalšího obsahu, kterým mohou rozšiřovat děj původního
díla, nebo jinak aktivně přispívat k dané tématice. „Síla participace nespočívá v ničení
komerční kultury, ale v jejím přepisování, proměňování, rozšiřování, dodávání
rozmanitosti pohledů a v její následné recirkulaci a navrácení do mainstreamových
médií.“(Jenkins2006)
Upustíme-li pouze od Jenkinsova pojetí, společný zájem formuje podle Jürgena
Habermase též veřejné mínění, jehož jsou novodobá média jasným ukazatelem. Možnost
sdílení postojů, informací i volné tvorby mezi všemi vrstvami obyvatel (s nutností splnění
základních faktorů pro užití konkrétního média), nevyjímaje nejvyšší posty inteligence a
moci. Participace by měla být možná pro každého bez rozdílu, což nová média umožňují
doposud nejmarkantněji, v porovnání s jejich předchůdci. Jsou totiž na principu interakce
postavena, je jím charakteristická. Mobilní telefony, notebook, tablet, to vše jsou dnes
každodenní souputníci lidstva a rčení amerického psychologa Paula Watzlawicka „Nelze
nekomunikovat“ dostalo nový, pestřejší a ještě ucelenější rozměr.
Jak to již většinou bývá, každá mince přináší vedle té příznivé i svou negativní
stranu.

V procesu

participace

v mediálním

prostředí

se

jedná

zejména

o deprofesionalizaci obsahů. Přispívat může kdokoli, úroveň zpracování i znalosti faktů
vybraných témat je rozprostřená po celé šíři své škály. Kvalitní umělecké a hodnotné
vyjádření upadá na úkor potřeby samotné tvorby, důkazem mohou být například statistiky
portálu YouTube, kde každou minutu přibylo v roce 2015 přibližně 300 hodin nových
materiálů, jak uvádí Václav Moravec. (2016) Přitom mediální systémy jdou ruku v ruce se
společenským, politickým a ekonomickým životem moderní společnosti, měly by proto mít
vysokou míru odpovědnosti. (Trnobranská, 2017) Vladimír Heger však tvrdí, že
„participace zdánlivě snižuje moc státní nebo místní politické autority, ale ve skutečnosti
ji zlidšťuje a přibližuje občanům, tím ji činí samozřejmější a trvalejší.“ (Heger, 2012) Díky
anketám, dotazníkům, besedám a referendům se občané zapojují do rozhodovacích
procesů, nastolují nová témata a zasahují svými názory a návrhy do chodu své země.
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2 Teoretická východiska
Tato část práce seznamuje s hlavními teoretickými východisky mého výzkumu.
V první řadě uvedu pojmy sebeprezentace a sebepřijetí, které jsou základem výzkumu,
opět zajisté v souvislosti s online prostředím a sociálními sítěmi. Objasním, proč je
výzkum soustředěný především na teenagery a ne šířeji na uživatele Instagramu. V druhé
části teoretických východisek uvedu zvolenou metodologii práce a nadefinuji výzkumné
otázky.

2.1 Teenageři na sociálních sítích
Výzkum jsem se rozhodla zaměřit na teenagery, konkrétně osoby ve věku šestnácti
let. Tuto skupinu jsem zvolila z důvodu, že jsou součástí nejaktivnější skupiny na
Instagramu, jak dokládají číselné statistiky (volně k dispozici na stránkách sítě Facebook).
Funkce fotografie je od svého počátku proměnlivá, své poselství transformuje dnes
hlavně ve vnímání mladou generací. Ačkoliv je i dnes její primární funkcí zaznamenání
okamžiku, uchování vzpomínky a určitá forma zhmotnění touhy po vlastním zviditelnění,
vidíme výrazný posun k tomu, že se stává nástrojem interakce a spojení s vrstevníky.
(Van Dijck, 2007) Ve výzkumu budu chtít ověřit, jestli participantky na Instagram nahlížejí
víc jako na prostor, kde mohou uchovat své vzpomínky a záznamy významných zážitků
či každodennosti, nebo jestli jej víc považují za prostor, kde mohou být v kontaktu se
svými přáteli.
Dnešní teenagery můžeme řadit mezi tzv. „Digital natives“ (Prensky, 2001), tedy
osoby, které se již narodily do prostředí online komunikace a sdílejí svůj vlastní obsah
častěji než kterákoliv jiná demografická skupina. (Lenhart, et al. 2010)
Dosavadní studie, týkající se chování této skupiny na sociálních sítích, se věnovaly
především Facebooku. Výsledky studií ukázaly, že pro teenagery je největší motivací
k tomu, aby trávili svůj čas na sociální síti to, že mohou komunikovat s přáteli a sdílet
vzájemně informace. (boyd, 2014) Na stejný jev poukazuje i O´Keefe. „Sociální média
poskytují teenagerům možnost splnit úkoly, které jsou pro ně důležité i offline. Například
být ve spojení s přáteli, tvořit si nové přátele, sdílet fotky a vyměňovat si nápady.“
(O´Keefe, 2011, s. 801) Instagram nabízí dětem v pubertálním věku především možnost
sdílet fotky a vzájemně se jimi inspirovat.
29

Vědci poukazují na to, že teenageři jsou na sociálních sítích více ohroženi než
dospělí jedinci. Obzvláště pak v kategorii peer-to-peer (rovný s rovným), do níž se řadí
především cyber šikana a cyber harassment, nevhodný obsah, nechápání pravidel
soukromí online a vliv reklamy. (O´Keefe et al. 2011, s. 801) Klinická studie, která přinesla
tyto výsledky, byla vedena v USA. Na jejím základě bych ve svém výzkumu chtěla ověřit,
jestli jsou si teenageři zmíněných rizik vědomi a zda je reflektují.
Další výzkum této oblasti, tentokrát pod vedením dvojice vědkyň Herringové
a Kapidzicové31 ukázal, že online prezentace teenagerů se liší a odráží genderové
identity. (Herring, 2015, s. 1) Dále jasně artikuloval fakt, že se chování dívek a chlapců na
sociálních sítích v mnoha aspektech liší. Dívky více dbají na soukromí a profily mají méně
často veřejně otevřené. Naopak vizuální sebeprezentace dívek se víc snaží vyzdvihnout
jejich atraktivitu. (Herring, 2015, s. 8) S těmito závěry ale nesouhlasí další současní autoři,
např. Huffaker a Calvet. Vlna nesouhlasu a rozporu je podporována existencí názoru, že
stereotypně genderové online chování je generací, která se sociálními sítěmi odmala
vyrůstala, již překonané. (Huffaker, Calvert, 2005) Předmětem mého výzkumu ovšem
není komparace genderových rozlišností v sebeprezentaci a sebepřijetí mužů a žen, jako
participantky výzkumu jsem oslovila jen dívky.
Boyd již v roce 2007 poukazovala na to, že interakce s vrstevníky je pro teenagery
jednou z nejdůležitějších referenčních skupin. Píše, že sledováním profilů ostatních
získávají teenageři povědomí o tom, jaká prezentace je vhodná. Ostatní profily mohou
sloužit jako vodítko, jak se sám prezentovat. (boyd, 2007, s. 10) Období dospívání je totiž
doba, kdy sexualita a identita začínají hrát hlavní roli v životě teenagerů, a během které
se snaží objevit, kým jsou. (Erickson, 1968)
„Livingstone naznačuje, že chování teenagerů v online prostředí by mělo být
zkoumáno skrze zkušenosti jich samotných namísto toho, aby si o nich dospělí vytvářeli
určité názory. Livingstone hovoří o složitém vztahu dospělý – teenager, ve kterém sociální
sítě mohou být pro teenagery prostorem, kde je absence rodičovského dohledu a kde se
mohou sami a svobodně vyjádřit. „Online svět může být teenagery nadšeně přijímán,
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protože představuje "jejich" prostor přístupný spíše jejich vrstevníkům než dospělému
dohledu.“ (Svobodová, 2016)
Dalším důvodem, proč jsem výzkum zaměřila na teenagery je důvod, že jejich
způsob používání nových médií se liší od dospělých. Dnešní generace dětí má vrozenou
schopnost se naučit používat nové technologie, jsou často technologicky zdatnější než
jejich rodiče. (Zemmels, 2012, s. 10)
Pozitivní reakce na zveřejněné fotografie mohou mít kladný vliv na sebevědomí
teenagerů. Naopak nežádoucí reakce jako negativní komentáře (či dokonce cyberšikana)
mohou vést až k vážným psychickým důsledkům. (Herring, 2015. s. 9) Porovnávání
vlastního vystupování na sociální síti s ostatními může vést k pocitům nedostatečnosti a
depresím. (O´Keefe, 2011)

2.1.1 Co ovlivňuje, jak se prezentujeme
Každý člověk si vědomě utváří obraz sám sebe tak, jak by si přál, aby ho jeho okolí
vnímalo. V běžném životě může svou prezentaci utvářet skrze postoje, barvu hlasu a
formu projevu, výraz, vůni, důraz apod. Ve světě sociálních sítí jsou možnosti omezenější,
o to více ale dává prostor s realitu v různé míře poupravovat a kontrolovat zpětnou vazbu
i zpětně.
Danah boyd píše, že dříve internet díky možnosti anonymity představoval prostor,
kde bylo možné si vybudovat jinou identitu. Na sociálních sítích si uživatelé ale budují síť
kontaktů, kterou z většiny znají z offline světa, reálného života. Offline a online identity
jsou tedy více propojené. (boyd, 2014, s. 39) Odkazuje též na tvorbu Sherry Turkle,
konkrétně její knihu Life on the Screen z roku 1995, kde je rozebírán koncept virtuální
(lepší a ideálnější) identity. Zároveň boyd píše, že teenageři k jednotlivým sociálním sítím
mohou přistupovat v různých sociálních kontextech, kdy například Facebook využívají pro
komunikaci s přáteli ze školy, zatímco jiné sítě využívají především pro své zájmové
skupiny. Je dobré také přihlédnout k těm tvrzením danah boyd, které uvádí ve svém
článku v časopise Convergence. Autorka upozorňuje na to, že na Facebooku míváme
kontakty, s nimiž si nejsme až tolik blízcí a přesto s nimi sdílíme dost velmi osobních
informací a záznamů o našich životech. Vyjadřuje obavu, že pocit falešné intimity by mohl
mít emocionálně devastující účinky. (boyd, 2008, s. 17) Teenageři oscilují mezi různými
31

sociálními prostředími, která kolektivně budují a sociálně konstruují. (boyd, 2014, s. 4041) Snadno a nevědomky tíhnou k podléhání trendům, svou prezentaci přizpůsobují svým
vzorům a vlastní interpretaci populárních postojů.
2.1.2 Marketingová sdělení
V této diplomové práci bych se chtěla zaměřit také na marketingová sdělení na
Instagramu. Využitím Instagramu jako marketingového kanálu se zabývá diplomová práce
Kateřiny Markové z roku 2017. Ta se primárně věnuje přímé komunikaci značek
prostřednictvím vlastních instagramových účtů. Okrajově se také dotýká spolupráce
s influencery. (Marková, 2017)
Období mezi lety 2014 a 2015 přinášelo více a více zájmu uživatelů sociálních sítí,
kteří se stávali novými členy i Instagramové komunity. Schopní a šikovní uživatelé
s nečekanými nárůsty sledujících oslovili firmy a značky, které chtěly ke své propagaci
využít nejen vlastní kanály, ale dostat se též na oči těch, kteří si jich doposud nevšimli,
ale aktivně sledují jim blízké jednotlivce. (Manovich, 2016) Efektivní komunikace značky
nestojí jen na její pozici na trhu, musí se dostávat tam, kde jsou dosavadní i potenciální
zákazníci. Hodnotu značky již plnohodnotně vyváří i zkušenosti zákazníků a jejich
organické sdílení názorů a doporučení, nové prvky tvorby samotné značky. Díky
sociálním sítím se lidé stejných zálib mohou propojovat a aktivně se účastnit diskuzí
a hodnocení. (Chang, 2014) „Znalost značky není souhrnem faktů o značce, ale jsou to
veškeré pocity, myšlenky, dojmy, obrazy a zkušenosti, které jsou se značkou spojeny
v mysli spotřebitelů a které se vybaví v souvislosti se značkou. Všechny typy těchto
informací mohou být vnímány jako souhrn asociací se značkou, které zůstávají v paměti
spotřebitele. Dvě obzvláště důležité součásti této znalosti jsou povědomí o značce a její
obraz.“ (Marková, 2017) Právě emotivní propojení skrze oblíbenou osobnost hraje v tomto
případě důležitou roli.
Propagace předmětů rozličných značek se tak stala novou formou výdělku pro
influencery. Pojem instagramový influencer se vztahuje na uživatele, kteří mají vyšší
počet sledování než řadoví uživatelé Instagramu, kteří jsou z většiny sledovaní svými
známými.
Marwick k těmto uživatelům píše, že se může jednat o tradiční celebrity jako herce
či sportovce. Dále mohou být z řad lidí, kteří dosáhli statutu celebrity na jiné komunikační
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platformě, nejčastěji se jedná o lidi, kteří prorazili na YouTube nebo na svém blogu.
(Marwick, 2015, s. 146) V neposlední řadě se může jednat o uživatele, kteří popularitu
získali přímo na Instagramu díky svým fotografiím. Ti všichni ve své propagační činnosti
mnohdy nalezli cestu k autentické formě plnohodnotné obživy.
Radikálně narůstal počet pečlivě plánovaných příspěvků, které byly mezi
momentkami ze života doposud spíše v menšině. Vznikaly i jasně strukturované návody,
jak oslovit a získat nové sledující, i jak dále udržovat jejich pozornost a neztratit je.
Hlavním klíčem je specifický styl, který by měl propojovat všechny fotografie, jakýsi
autorský podpis. (Manovich, 2016)
V roce 2015 vznikla nová populární vlna návodů se společným označováním „how
to“, tipy jak vytvářet různé postupy, jak se líčit, jak zaujmout a podobně. Týkalo se to také
rozšíření návodů na správu a vedení svých účtů. Barvy, kontrasty, témata, která lákají a
mohou být při propagační činnosti klíčová. Tato forma se ujala i na YouTube kanálech,
které jsou často propojené s kanálem na Instagramu či jen obsahově s tím, jak na
Instagramu editovat fotografie. Tato videa jsou v řádech desetitisíců. A samozřejmě ani
ta se nevyhnou prezentaci telefonů a aplikací, které jsou pro takové postupy ideální. Ani
v tomto případě není běžná praktika propagace konkrétních značek přiznaná jako jeden
z hlavních motivů tvorby. Stovky tisíc shlédnutí motivují sledující inklinovat ke zmíněným
modelům, u kterých mají pocit, že jsou prezentací oblíbenými tvářemi dobře ozkoušeny a
doporučeny. Autorství povětšinou připadá právě již zmiňovaným mladým dívkám. Jedním
z častých doporučení ohledně kanálu je pravidlo, které radí obklopit produktové obsahy
různorodými fotografiemi jiných typů.(Manovich, 2016) To vše je zásadním pilířem mého
výzkumu, ve kterém se zajímám o schopnost rozeznat reklamní sdělení mezi neutrálními
fotografiemi ze života a následnou míru ovlivnění participantek mého výzkumu.
V České republice lze od září 2017 reklamní prostor na Instagramu též přímo
kupovat. Nakupuje se prostřednictvím Facebook Business Manageru (jak již bylo
zmíněno, Facebook je vlastníkem Instagramu). Specialista na business marketing Lukáš
Krajča se na svém webu s nabídkou podpory fungování a zviditelnění v internetovém
prostředí, věnuje i využitelnosti a kladům tohoto nástroje. Jako tři hlavní důvody, proč tato
forma stojí za využití, zmiňuje snadnou kontrolu nad vlastními reklamními účty a s tím
spojenou jednoduchou aktivizaci přístupu pro další spolupracovníky. Dále absenci
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nutnosti propojovat reklamní aktivity s osobním účtem, aniž by bylo nutné vytvářet si pro
tento účel účet falešný. (Krajča, 2015)
Další možností, která umožňuje nákup reklamy i velmi malým podnikatelům, je
podpora instagramových postů prostřednictvím Instagram for Business, což je
jednoduchý nástroj dostupný jakémukoliv profilu, který je aktualizovaný na business
účet32. Placené reklamě, která je mezi zobrazenými příspěvky Instagramem jasně
označená jako sponzorovaná, jsem se ve výzkumu nevěnovala.
Svůj výzkum jsem zaměřila především na to, jak participantky výzkumu vnímají
reklamu na profilech influencerů, případně jestli sledují některé komerční subjekty a proč.

2.2 Identita a sebeprezentace na sociální síti
Tématem mé práce je vliv odebíraného obsahu prostřednictvím Instagramu na
sebepřijetí a sebeprezentaci. Sebeprezentací je utvářená identita jedince. V této kapitole
seznámím a uvedu do kontextu sociální sítě Instagram, pojem identita a její konstrukci
sebeprezentací.
2.1.1 Identita
Tomu, jak definovat identitu, se věnuje mnoho vědců napříč společenskovědními
obory. Identitou se zabývá psychologie, sociologie, filozofie a nyní se v nemalé míře
objevuje ve studiu mediální komunikace a to především v kontextu digitálních médií.
V této práci mě bude zajímat, jak je identita utvářena v prostředí Instagramu a jaká
jsou její specifika pro teenagery, kteří jsou ve středu zájmu této práce. Před uvedením
pojmu identita do digitálního prostředí nejprve krátce představím pojetí samotné identity,
jelikož jde o pojem významově pluralitní. Považuji za důležité objasnit, jak je identita
vnímána v této práci.
Podle

českého

pedagoga

profesora

Milana

Nakonečného

je

identita:

,,...sebereflexe a uvědomění si jedinečnosti, respektive autentičnosti či neautentičnosti
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Instagram for Business je dostupný i pro soukromé profily, pokud jsou propojené s Facebookovou

stránkou. Jeho prostřednictvím je možné sledovat statistiky účtu a nakupovat dosah vlastních příspěvků.
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svého chování.“ (Nakonečný, 2014, s 440) Altheide uvádí, že mnoho sociálních vědců
vidí identitu jako součást našeho já, kterým jsme známi ostatním. (Altheide, 2000, s. 2 )
Zatímco Nakonečný poukazuje na identitu spíše z psychologického hlediska
a odvolává se k sebe-identitě, Altheidovo pojetí identity se váže spíš k identitě sociální.
V digitálním prostředí bylo téma identity rozebírané především v kontextu
anonymního prostředí chatů a fikčních online her, ve kterých jednotlivce zastupuje jeho
avatar, který nemusí kopírovat offline identitu jednotlivce, ale osoba si skrze něj může
vytvořit identitu zcela novou. Na sociálních sítích si uživatel také může zvolit, jak se bude
vizuálně a textově prezentovat, což podnítilo výzkumy, zda i na sociálních sítích lidé
vytváří nové virtuální identity. (Boyd, 2014)
Boyd píše, že virtuální identity na sociálních sítích nejsou tak anonymní jako
v chatech v počátcích internetu nebo v online hrách. Virtuální světy a role-playing se
kulturně liší od sociálních sítí, které jsou non-fikční. (2014)
Hlavní důvod toho, proč lidé na sociálních sítích nevytváří virtuální identity, je podle
Ellison a boyd ten, že se spojují s osobami, které znají z fyzického světa. Proto podle nich
na sociálních sítích platí podobná sociální hierarchizace jako mimo ně. Sebeprezentace
je utvářená tím, že jsou na SNS veřejně artikulovány přátelské vazby. (Ellison, s. 11; 2007)
Toto v mém výzkumu budu chtít ověřit i pro prostředí Instagramu, jelikož tato síť nefunguje
na principu přátelství, které je akceptované oběma participujícími stranami, ale na principu
sledování obsahu daného uživatele, který nemusí sledování opětovat. Tudíž deklarace
sociální vazby není tak jednoznačná jako v případě Facebooku, kde funguje oboustranně
akceptované přátelství. Ve výzkumu se budu ptát, zda uživatelé ve své aktivitě na
Instagramu reflektují publikum, které příspěvek pravděpodobně uvidí a jakým způsobem
přistupují k Instagramu a k ostatním sociálním sítím, na nichž mají profil.
Boyd píše, že pokud se teenager objevuje na více sociálních sítích pod různými
přezdívkami, neznamená to, že se snaží vytvořit odlišené identity v psychologickém slova
smyslu. Vybírá si cestu jak se prezentovat různými způsoby podle očekávání odlišných
publik a různých norem. (boyd, 2014, s. 37-38) Odkazuje tedy spíš k technologickým
požadavkům jednotlivých SNS.
Pokud identita na sociální síti primárně odráží identitu jedince mimo ni, měli
bychom si položit také otázku, zda sociální sítě neovlivňují offline identitu jedince. Období
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dospívání je podle výzkumů klíčové období pro formování vlastní identity. (Buckingham,
2008) Podle studie Net Children Go Mobile z roku 2014, která mapovala chování dětí ve
věku 11-16 let v šesti evropských zemích, 63 % teenagerů chodí denně na sociální sítě
(bez bližší specifikace o kterou síť se jedná), 49 % z nich používá denně rychlé zprávy,
59 % jich sleduje videa.33 Budeme-li vycházet z dat, která v rámci výzkumu EU Kids
Online34 vyšla pro Českou republiku v roce 2010, zjistíme, že 59 % dětí ve věku 9-16 let
má profil na sociální síti, pokud bychom se podívali opravdu jen na jedince
v teenagerovském věku, pak má profil na sociální síti 73 % dětí ve věku 13-14 let a 82 %
15-16 letých. Od doby realizace výzkumu můžeme předpokládat jen nárůst aktivity
teenagerů na sociálních sítích35. Ve výzkumu se budu participantů ptát, jestli a jakým
způsobem je ovlivňuje obsah přijímaný prostřednictvím Instagramu v jejich offline životě.
Identita je jedním z funkčních sociálních médií, jak je definuje Kietzman a kol.
Funkčními bloky sociálních sítí jsou: přítomnost, sdílení, vztahy, identita,
konverzace, reputace a skupiny. Každý z bloků umožňuje otevřít specifický aspekt
uživatelské zkušenosti v sociálních médiích. Tyto bloky se vzájemně nevylučují, ani
nemusejí být přítomny všechny současně. (Kietzmann a kol, 2011)
Budu se nyní věnovat tomu, jak autoři definují blok identity. Tento blok představuje
rozsah, do kterého uživatel odhaluje svou identitu v sociálních médiích. Může jít o
zveřejnění osobních informací jako je věk, profese či jméno, může jít i o informace, které
uživatele staví do určitého světla. Tyto informace může uvádět vědomě, například
deklarováním svých pocitů. Může je dát vědět ale i částečně podvědomě například
prostřednictvím „lajků“. Je důležité mít na mysli, že jednotlivé sociální sítě mají svůj vlastní
komunikační diskurz. Proto na nich stejná osoba často figuruje pod různými přezdívkami.
(Kietzmann a kol, 2011) Na tento jev odkazovala i Danah Boyd (2014). Ve výzkumu bych
měla počítat s tím, že pokud respondenti výzkumu vystupují na Instagramu pod
přezdívkou, nemusí se nutně jednat o to, že se snaží budovat novou identitu, ale že pouze
následují instagramový diskurz, ve kterém je takové jednání běžné.
33
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34Dostupné

z: <http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(20

09-11)/EUKidsExecSummary/CzechExecSum.pdf (s.1)
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Nový výzkum EU Kids Online byl oznámen n říjnu 2017. Zatím není dostupný výstup.
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2.1.2 Sebeprezentace
Ve výzkumu mé práce je stěžejní sebeprezentace na Instagramu. V předpokladech
výzkumu stavím na díle Ervinga Goffmana „Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace
v každodenním životě.“ Goffmanova kniha vyšla poprvé v době daleko před sociálními
sítěmi (1956), ale hlavní analogie sebeprezentace a divadelního představení je na
vystupování na prostředí Instagramu velmi dobře převeditelná.
Pokud

budeme

mluvit

o

instagramové

komunitě,

je

možné

pracovat

s Goffmanovým tvrzením, že mezi členy jednoho týmu (v tomto případě tým reprezentují
uživatelé Instagramu) je udržována solidarita a tajemství, která by mohla ohrozit výkon,
jsou udržována v tajnosti (Goffman, 1999; s.230) Uživatelé se řídí určitými pravidly, která
nejsou zpravidla veřejně rozporována. Například komunita nekomentuje, že jsou
zveřejněné obrázky upravované. Stejně tak nebývá komentováno to, co se odehrává
v pozadí jednotlivých fotografií. To může vést k tomu, že si někteří uživatelé mohou
myslet, že jsou všechny příspěvky skutečně zveřejněné okamžitě po jejich pořízení. Již
zmíněná modelka Essena O´Neill36 tento model nabourala svým vyjádřením a odhalením
pozadí vzniku jednotlivých snímků, čímž nabourala solidární mlčení týmu.
Sebeprezentace většinou sleduje určitý cíl. (Leary & Kowalski, 1990) Podle Bortree
jedinci musí svou prezentaci vybalancovávat mezi své individuální cíle a zároveň své
předpoklady, po jaké prezentaci jejich publikum touží. (2005)
„Různé podoby sebeprezentace mohou vycházet ze sociálního nátlaku mnohem
hlouběji, než je na první pohled patrné. Danah boyd (2009) vysvětluje takový způsob
odrazu sebeprezentace na příkladu afroamerického studenta, který se ucházel o studium
na Ivy League a ke své přihlášce připojil srdceryvný dopis o tom, jak se potřebuje dostat
na školu, aby unikl místní komunitě řízené gangem. Když v rámci přijímacího řízení škola
kontrolovala i jeho profil na MySpace, všimla si na něm plno odkazů na symboly gangu a
jeho aktivity. Danah boyd však vysvětluje, že se s největší pravděpodobností nejednalo o
36
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months-after-instagram-star-quit-social-media-a6800856.html>
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lhaní o svých motivacích ke studiu, a že student pravděpodobně skutečně gangu uniknout
chtěl. Odkazy, které na MySpace zveřejňoval, mu měly podle boyd spíš zajistit přežití
v rámci komunity, která požadovala, aby byl jejím členem.“ (Žilková, 2016)
Ve svém výzkumu bych chtěla ověřit, jestli se uživatelé Instagramu na svou
prezentaci na síti a potažmo i na prezentaci osob, které sledují, dívají jako na
připravované vystoupení, nebo zda jej považují za přirozený projev a mapování reálného
okamžiku. Také se budu ptát, zda někdy participanti výzkumu narazili na kritiku jejich
počínání na Instagramu a to především v konfliktu s jejich vystupováním mimo tuto
sociální síť.
Goffman uvádí, že v určitých extrémních situacích se může účinkující se svou rolí
natolik ztotožnit, že je upřímně přesvědčen, že hraná realita je realitou skutečnou. Druhým
extrémem může být, že se účinkující naopak se svou rolí neztotožňuje vůbec. (Goffman,
1999, s. 25) Sebeprezentace bývá motivována touhou udělat dobrý dojem na ostatní,
nebo takový dojem, který je v souladu s ideály daného jednotlivce. (Herring, Kapidzic,
2015, s. 1)

2.1.3 Sebeprezentace v online prostředí
Wilson a kolektiv uvádějí, že sebeprezentace identity na Facebooku je utvářena
především na profilu daného uživatele, zároveň poukazují na to, že uživatelské profily
nejsou vytvářeny v sociálním vakuu a důležitou roli hrají také interakce s dalšími uživateli.
(Wilson, Gosling, Graham, 2012, s. 210) V případě Instagramu můžeme také říct, že
hlavní prostor, ve kterém uživatelé prezentují svou identitu, je jejich profil. Ten je zcela
pod jejich kontrolou. Na rozdíl od Facebooku zde nehrozí, že by uživatelova prezentace
mohla být výrazně narušená jeho kontakty, jelikož na Instagramu není možné sdílet obsah
na profil ostatních uživatel. Svou identitu mohou uživatelé demonstrovat i svou interakcí
s ostatními, nicméně sociální dopad je zde oproti Facebooku mnohem méně evidentní.
Participantek výzkumu se budu dotazovat, zda své instagramové profily budují vědomě a
zda vidí na Instagramu i jiné možnosti sebevyjádření, než přispívání vlastním obsahem.
Wilson a kolektiv odkazují na výzkumy, které potvrdily, že obecně prezentace na
sociální síti Facebook odráží poměrně přesně reprezentaci offline identity jednotlivce.
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(Wilson, Gosling, Graham, 2012, s. 210) Na tyto závěry odkazuje i danah boyd, která je
již převádí do kontextu teenagerů. Podle danah boyd jsou teenageři v online prostředí jak
individualitami, tak i součástí kolektivu. Jejich sebeprezentace je konstruovaná tím, co
sami poskytují, tím co jejich přátelé sdílejí a je produktem toho, jak na ně lidé reagují.
(boyd, 2014, s. 49)
Profesor David Šmahel, působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně ve své knize „Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi“
„vysvětluje, že se svou virtuální identitou, virtuální reprezentací sebe sama můžeme
nakládat různými způsoby. Může se zde objevovat snaha o ztotožnění se se svým
virtuálním obrazem, domnívat se, že naše virtuální reprezentace vyjadřuje celou reálnou
osobnost, prezentace může být podle Šmahela naší reálné identitě blízká, avšak nikdy s
ní nemůže být zcela totožná. ,My sami sice svou reprezentaci utvoříme, ale tato
reprezentace je tvořena produkty našeho volního vědomí jen z části´“ (Žilková, 2016)
Reakce okolí bude pro můj výzkum důležitá, budu se participantek ptát, jak moc
jsou pro ně směrodatné „lajky“ na Instagramu a zda, pokud jsou některá témata
úspěšnější na kladné reakce, se snaží takové příspěvky zveřejňovat častěji.

2.1.4 Specifika sebeprezentace na Instagramu
Danah boyd ve své knize „It´s Complicated“ odkazuje na knihu Joshe Mayrowitze
No Sense of Place (1985), kde Meyrowitz popisuje příběh amerického aktivisty Stokleyho
Carmichaela. Ten na akcích hovořil ke každému svému publiku jinak. Když se dostal do
televize a rádia, musel čelit otázce, kdo je vlastně nyní jeho publikum. Jeho do té doby
obdivované výstupy přestaly být tak oblíbené, protože si se změnou publika a přístupu
k němu neuměl poradit. Boyd píše, že pro teenagery je v kontextu sociálních sítí důležité,
kdo je jejich zamýšlené publikum. (boyd, 2014, s. 31)
Teenageři si obvykle své publikum představují jako ty, které si vybrali jako „přátele“
nebo je „následují“ a to bez ohledu na to, kdo se ve skutečnosti na jejich profily dívá.
(boyd, 2014, s. 32) Tato představa se od reality může v případě Instagramu projevovat
ještě výrazněji než na jiných sociálních sítích, protože uživatelé mají zpravidla profily
veřejné a „followers“ a „following“ mají menší překryv než na Facebooku, kde je obvyklejší
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„přátelství“ – tedy vzájemné sledování. Může se pak stát, že uživatelé mohou své
příspěvky konstruovat pro lidi, které sledují, ale ve skutečnosti je jejich publikum jiné a
nemusí chápat souvislosti, na které autor příspěvků naráží. Na stejný fenomén ve své
práci naráží i Bernstein, který píše, že zamýšlená publika mohou ovlivnit způsob
prezentace na sociálních sítích. (Bernstein a kol. 2013)
Boyd dále píše, že kontext určité sítě neurčují technické náležitosti, ale spíš souhra
mezi teenagery a sítí, tedy jejich kontext je sociálně konstruovaný. Teenageři se na sítích
spojují s lidmi, které znají a sledují, jak tito lidé určitou stránku používají, což u nich
posiluje normu využití sítě v jejich vlastní praxi. (boyd, 2014, s. 39-40)
Cílem mého výzkumu nebude přímo reflexe zamýšlených publik, ale pro
komplexnější pochopení motivací uživatelů Instagramu bude otázka na zamýšlená
publika zahrnuta mezi otázky, kterými budu doplňovat hlavní výzkumné okruhy.

2.1.5 Motivace k používání Instagramu
Vliv Instagramu na sebepřijetí a sebeprezentaci souvisí také s motivacemi, proč lidé
Instagram používají. Studie Marcuse ukázala, že Instagram na rozdíl od jiných sociálních
sítí nebývá natolik založený na udržování sociálních vazeb, ale stojí víc na tom, že lidé
prezentují svou vlastní identitu. (2015)
Ve svém výzkumu se na Instagram budu dívat optikou teorie užití a uspokojení, která
předpokládá, že faktory jako sociální a psychologický kontext jednotlivce, motivy
a očekávání ovlivňují užívání média a jeho efekt. (Katz et al, 1974)

2.3 Sebepřijetí
Mimo sebeprezentaci mě ve výzkumu bude zajímat i vliv Instagramu na sebepřijetí
teenagerů. Je předmětem výzkumů, jakým způsobem sociální sítě působí na sebepřijetí
či sebevědomí jejich uživatel. Těmito tématy se zabývají práce odborné, stejně tak se
objevují i v populárních časopisech. Tato tvrzení jsou podpořena níže.
Tématu se věnuje například Mark Widdowson (2016) ve svém článku „Způsobují
sociální média lidem deprese?“ Článek se věnuje tomu, jestli mohou sociální sítě způsobit
jejich uživatelům až klinické deprese. Stejně jako Paramboukis (Paramboukis, Skues,
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Wise, 2016) poukazuje na to, že na sociálních sítích jsou hlavním platidlem „lajky“. Říká,
že jedinci s nízkým sebevědomím mohou přikládat velký důraz na hledání schválení jejich
konání na sociálních sítích právě prostřednictvím lovení „lajků“. V tomto můžou mít
sociální sítě pozitivní dopad, protože jejich prostřednictvím mohou uživatelé nabývat
sebevědomí. (Widdowson, 2016)
Widdowson také poukazuje na to, že je v lidské přirozenosti se porovnávat
s ostatními. Takové srovnání někdy může být pozitivní a inspirativní, často také může ale
podkopat sebevědomí. (tamtéž)
„Média mají velkou roli v propagaci ideálu krásy. Tím, že zobrazují jen určitý typ
postavy apod., působí na své konzumenty, kteří tuto zprávu přijmou a začnou podle ní
porovnávat sebe i své okolí. Neustálým zobrazováním obrázků údajně ideálně
vypadajících jedinců v médiích dochází ke vzniku komplexu u „obyčejných“ lidí, kteří tyto
obrazy konzumují. Tito konzumenti přestanou být se svým tělem spokojení, což vede k
nákupu kosmetických a jiných produktů, které jim mají zajistit ideální vzhled, který reklamy
na tyto produkty propagují.“ (Cirhanová, 2015) Sebeprezentace na sociálních sítích je
postavená na prezentaci krásy, která, ač není přesně definovaná, je v obecném prototypu
ženské krásy v posledních letech poměrně jasně nastíněna tím, jaký typ žen a dívek
dominuje v televizní a internetové reklamě. „Výzkumy v minulosti ukázaly, že krása má
souvislost s úspěchem při socializaci, se sebevědomím i s lepším zacházením od okolí.
Taktéž se ukázalo, že používání fotek krásných lidí v reklamě má pozitivní vliv na prodej
produktu, který ani nemusí nijak souviset s fyzickou krásou a zdravím (např. elektronika)“
(tamtéž) Především dívky na svých účtech napříč sociálními sítěmi se pokouší tohoto
ideálu a přijetí od okolí dosáhnout. Leckdy je k tomuto účelu užíváno postprodukčních
úprav skrze zmiňované filtry, Photoshop a velmi intenzivní přípravy svého zevnějšku. Pro
mnohé teenagery je přijetí okolím a pozitivní zpětná vazba zásadní pro vlastní sebepřijetí.
Tak, jako jsou krásné štíhlé ženy úspěšné v reklamách, mají i účty uživatelek podobného
vzezření procentuálně nejvyšší úspěch.
Úspěšné dívky, kterým se v prostředí sociálních sítí daří, se často stávají členkami
např. Beauty komunity na Youtube. „Beauty komunita na YouTube představuje velkou,
mezinárodní, stále se proměňující, a tedy jasně neohraničitelnou skupinu jednotlivců,
které spojuje společný zájem, v některých případech až vášeň, týkající se módy,
41

kosmetiky a dalších podobných témat, spojených převážně s fyzickým vzhledem. Tato
videa jsou jednou z nových forem zprostředkované participativní kultury. (Tolson 2010).“
(Cirhanová, 2015) V rámci sebepřijetí se v roce 2015 rozmohl na Instagramu trend
s hashtagem halffacemakeup, kde dívky bojují proti takzvaným haterům líčení. V této
kampani se dívky po celém světě, běžné uživatelky, make up artistky, známé osobnosti a
influencerky nalíčily přesně na půli tváře, druhou nechaly zcela přirozeně bez líčidel a
filtrů. Tímto postupem se obnažily veřejnosti (mnohdy poprvé) ve své zcela přírodní kráse
a hrdě se prezentovaly s tím, že krása je mnohdy i schopnost se krásnou upravit a hlavně
skutečně se tak cítit.
Zatímco výzkumy týkající se Facebooku se zaměřují především na jejich sociální
aspekt, v případě Instagramu vstupuje do hry výrazně skutečnost, že se jedná o vizuální
síť, která dala vzniknout některým novým vizuálním standardům. Výzkum vlivu
Instagramu na sebepřijetí nebude zkoumat jen sociální dopad, ale i individuální reflexi
participantů.
Ve výzkumné části se budu věnovat tomu, jak u uživatelů Instagramu ovlivňuje
jejich sebepřijetí a sebevědomí obsah, který prostřednictvím Instagramu přijímají. Tento
aspekt jsem pro svoji práci vybrala proto, že adolescentní období je doba velkých
fyzických změn a zároveň jde o životní periodu, během níž musí člověk učinit důležitá
rozhodnutí pro svůj budoucí život. I z těchto důvodů si teenageři kladou otázky typu kdo
jsou, v čem jsou dobří nebo čím by se měli stát. (Rosenberg, 1965,s. 3)
S vlastní image souvisí dle Rosenberga i postoj sám k sobě. (1965)
V minulosti byly uskutečněny studie, které se věnovaly Instagramu a narcismu.
Analýza tohoto tématu se nabízí v kontextu fenoménu selfies, které jsou na Instagramu
rozšířené. Výzkum z roku 2016, který se uskutečnil v Austrálii, dokázal jen velmi slabou
spojitost mezi narcismem a používáním Instagramu. (Paramboukis, Skues, Wise, 2016,
s. 82) Korelaci mezi nárůstem narcismu a používáním sociálních sítí se věnovalo již více
výzkumů, tyto studie se zpravidla soustředily primárně na Facebook či Twitter. Narcismu
a Instagramu se blíže věnovala již zmíněná Olga Paramboukis a kolektiv. Závěrem
výzkumu bylo, že s Instagramem více souvisí „zranitelný narcismus“37, kdy jsou jedinci
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V originále „vulnerable narcissism“

42

citlivější na reakce. Negativní odezva na jejich příspěvky pak může mít negativní dopad
na jejich sebevědomí. Naopak lidé, kteří vykazují „grandiózní narcismus“38 zpravidla chtějí
na Instagramu ukazovat svou nadřazenost a na odezvu publika jsou méně citliví.
(Paramboukis, Skues, Wise, 2016, s. 91)
Takovéto dělení může dát základ ke zkoumání toho, jaký vliv má odezva ostatních
uživatel na sebevědomí jednotlivce. Na těchto předpokladech je vystavený výzkumný
okruh, který se bude primárně zajímat o to, jakým způsobem na participantky výzkumu
působí obsah, který odebírají. V tomto výzkumném okruhu se budu také tázat, jak důležité
jsou pro ně již tolikrát zmíněné „lajky“.
Vliv vrstevníků je v období dospívání velmi důležitý, je jedním ze způsobů, jak se
adolescenti učí chovat v jejich sociokulturním prostředí. (Sherman, 2016, s. 128) Ve
zmíněném článku autoři mimo jiné sledují, jestli se v oblasti kognitivní kontroly
adolescentů odráží, když prostřednictvím sociálních sítí přijímají obsah tvořený jejich
vrstevníky, který odkazuje na riskantní aktivity. Průzkum, postavený na měření aktivity
mozku při sledování Instagramu s riskantními obsahy (např. kouření, alkohol, marihuana,
neslušná gesta, provokativní oblečení apod.) dokázal, že teenageři mají tendenci více
„lajkovat“ fotky, na kterých už je více „lajků“, což poukazuje na důležitost sociálního
„schválení“. (endorsement) (Sherman, 2016, s. 127)
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3 Teoretické seznámení s metodologií práce
Tato kapitola seznamuje se zvolenými metodami výzkumu. Volba kvalitativního
výzkumu byla od začátku jasná, protože práce neměla za cíl ověřovat teze, ale kladla si
za cíl pochopení motivací a pocitů teenagerů.

3.1 Výzkumné otázky
Na základě studií, na které odkazuji v předešlých kapitolách a na základě článků,
které se k tématu objevují v médiích, a taktéž na ně v předcházejících kapitolách odkazuji,
jsem se ve výzkumné části práce rozhodla téma „Vliv obsahu odebíraného
prostřednictvím Instagramu na sebepřijetí a sebeprezentaci” definovat do tří výzkumných
okruhů, které se skládají ze soustavy dílčích otázek.
Hlavní výzkumné okruhy jsou tyto tři:
1) Jakým způsobem na participantky působí obsah, který odebírají?
2) Reflektují přijímaný obsah ve své vlastní prezentaci na Instagramu?
3) Jakým způsobem na participantky působí reklamní aktivity instagramerů?
První výzkumný okruh se soustředí především na sebepřijetí a sebevědomí
participantek výzkumu. Zaměřuje se na emoce, které v nich fotografie, jež vidí ve svém
kanálu příspěvků na Instagramu, vyvolávají. Tento okruh vychází z mediální kritiky
Instagramu, za všechny jmenuje například tzv. Instagram envy.39 Další příklady zmiňuji
v kapitole „Vývoj Instagramu. V případě Instagram envy se jedná o stav, kdy se uživatelé
Instagramu cítí deprimováni z fotek ostatních uživatelů, kteří mají podle své prezentace
na obrázkové sociální síti zábavné a atraktivní životy.
Přímou výzkumnou otázkou bylo, jestli přijímaný obsah v respondentkách vyvolává
nějaké emoce, ať pozitivní či negativní. Dále jsem se ptala, jestli respondentky sledují
počet „lajků“ a jak je to ovlivňuje. Tuto otázku jsem však blíže vztáhla k druhému
výzkumnému okruhu, protože z výpovědí respondentek vyplývalo, že je pro ně odezva
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v podobě „lajků“ důležitější při zvažování, jak bude vypadat jejich další příspěvek. Mezi
otázky patřilo, jestli respondentky hledají na Instagramu inspiraci.
Druhý výzkumný okruh si klade za cíl prověřit, jestli respondentky své vlastní
příspěvky na Instagram upravují podle toho, jaký styl focení vidí u účtů, které sledují.
Tento okruh staví především na sebeprezentaci a konstrukci identity na síti. Při definici
okruhu jsem vycházela především z kapitoly „Sebeprezentace v online prostředí“.
Hlavní otázka, která kopíruje výzkumný okruh byla doplněná o otázku na vliv
„lajků“. Další podpůrnou otázkou bylo, jestli ladí svůj instagramový profil do určitého stylu.
Respondentek jsem se ptala, jestli při zveřejňování příspěvků zohledňují určité zamýšlené
publikum, nicméně toto bylo respondentkami vyvráceno.
V tomto výzkumném okruhu bylo možné odpovědi ověřit analýzou instagrových
účtů respondentek.
V třetím okruhu jsem se zaměřila na hlavní otázku, jakým způsobem respondentky
vnímají reklamu v příspěvcích influencerů a jestli se někdy nechaly touto formou
marketingové komunikace zlákat k nákupu. Mimo přímou odezvu na reklamní komunikaci
jsem se ptala i na to, jak moc se obecně nechávají na Instagramu inspirovat pro svůj
offline život. Definice tohoto okruhu vychází z kapitoly „Marketingová sdělení“.
Pro objasnění těchto výzkumných okruhů jsem zvolila kvalitativní metodu
dotazování, konkrétně rozhovor pomocí návodu. Pro analýzu jsem zvolila metodu
zakotvené teorie. V následující části práce seznámím blíž se zvolenou výzkumnou
metodikou.
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3.2 Proč kvalitativní výzkum
Kvalitativní výzkum jsem zvolila, jelikož cílem práce je prověřit především
motivace, které určují, jak se uživatelé Instagramu prezentují, jakým způsobem reflektují
přijímaný obsah a zda pociťují, že na ně má vliv reklama na profilech influencerů. Jedná
se o zjištění motivací, získání informací o pocitech a názorech respondentů. Pomocí
kvalitativního výzkumu je možné tento hloubkový vhled do případů získat. (Hendl, 2005)
Strauss a Crobinová k výhodám použití kvalitativního výzkumu píší: „Některé
zkoumané oblasti se hodí spíše pro kvalitativní typy výzkumu. To je třeba případ výzkumu,
který se snaží odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem. (…) V neposlední řadě
mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní informace.“ (Strauss, Crobin,
1999, s. 11)
Cílem výzkumu není kvantifikace zkoumaného fenoménu, ale bližší pochopení
toho, zda může mít obsah Instagramu vliv na teenagery a zda se sledovaný obsah může
odrážet v jejich vlastních příspěvcích. Cílem je ověřit, jestli sami participanti výzkumu vliv
vnímají a zda jejich osobní reflexe odpovídá tomu, jak se na Instagramu prezentují.
Jednou z hlavních výhod kvalitativního výzkumu je, že vědcům umožňuje jít pod
povrch zkoumaného jevu. (Hendl, 2008, s. 49)
Kvalitativní výzkum by měl generovat hypotézy pro další výzkumy. Při volbě
metody výzkumu jsem vycházela z toho, že kvalitativní výzkum je považovaný za pružný
a v jeho průběhu mohou vznikat i nové výzkumné cíle nebo otázky. (Hendl, 2008; s. 46)

3.3 Metoda sběru dat - rozhovor pomocí návodu
Pro výzkum jsem jako metodu sběru dat zvolila rozhovor pomocí návodu.
Při takto strukturovaném rozhovoru jsou předem stanovené okruhy, které mají být
v průběhu rozhovoru rozebrané. V rámci jednotlivých okruhů mohou být definované
zjišťující otázky. Zároveň je možnost přeskakovat mezi tématy nebo mohou vznikat nové
otázky v závislosti na vývoji rozhovoru. Předem daná struktura rozhovoru především
usnadňuje pozdější srovnání nasbíraných dat. (Hendl, 2008, s. 179)
Tato metodologie odpovídá mým výzkumným cílům a umožňuje hlouběji
proniknout k motivacím uživatelů Instagramu.
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Díky této metodologii i opravdu vznikly nové výzkumné sub otázky. Například
otázka na to, jestli se participantky pokoušejí udržovat jednotný vzhled svého vlastního
instagramového profilu.

3.4 Zpracování dat a metoda analýzy dat – zakotvená teorie
Rozhovory s respondentkami jsem nahrávala na diktafon, nasbíraná data jsem
následně zpracovala pomocí doslovné transkripce. Úryvky, které dále prezentuji
v analytické části, jsem upravila do spisovného jazyka a taktéž jsem je upravila stylisticky,
což je dle Hendla přípustné, pokud je středem výzkumu obsahová rovina. (2008, s. 212)
K analytickému zpracování dat jsem použila metodu zakotvené teorie.
„Zakotvená teorie je návrhem hledání specifické „substantivní“ teorie, která se týká
jistým způsobem vymezené populace, prostředí nebo doby.“ (Hendl, 2008, s. 247)
Zakotvená teorie byla založena Barneyem Glaserem a Anselmem Straussem, později
byla ale upravená Straussem a Juliet Corbinovou. (Hendl, 2008). V analýze budu
vycházet ze zakotvené teorie tak, jak byla od svého původního konceptu redefinovaná
právě Corbinovou a Straussem v roce 1990. (Hendl, 2008) Při použití této metody není
v počátku stanovená teorie, která by byla ověřovaná, jak tomu bývá u kvanatitativních
výzkumů. Naopak nejprve probíhá výzkum, který ukáže, co je významné. (Strauss,
Corbin, 1999)
Tuto metodu jsem zvolila, protože předpokládá pružnost sběrné metody dat, kterou
rozhovor pomocí návodu je. Dále se mi pro tento výzkum zamlouvá, že není návodná vůči
respondentkám, protože nepředpokládá cíle, které chce ověřit.
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3.5 Reflexe limitů kvalitativního výzkumu a zvolené metodologie
V případě kvalitativního výzkumu je potřeba reflektovat jeho limity. Mezi jeho
slabosti se řadí tyto (Hendl, 2005, s. 48):


Závěry kvalitativního výzkumu nemusejí být zobecnitelné na populaci.



Těžko se dají provést kvantitativní predikce.



Výsledky jsou snadno ovlivnitelné výzkumníkem.



Netransparentnost, například plynoucí z nejasného výběru participantů.

Kvalitativní rozhovory probíhaly osobně, jako jediný výzkumník jsem vystupovala
já, následnou analýzu nasbíraných materiálů jsem taktéž prováděla sama. Výzkum tedy
může být ovlivněný mými osobními předpoklady, které mohly zasáhnout jak do rozhovorů,
tak do analýzy dat. Kromě Hendla, který varuje především před rizikem osobní
interpretace získaných dat, upozorňuje na limity kvalitativních rozhovorů i Disman, ten
poukazuje především na to, že návodně kladené otázky mohou formovat odpovědi
respondentů. (2000)
Z důvodu absence anonymity při rozhovorech je nutné také počítat s možností, že
participantky výzkumu své odpovědi upravily tak, aby byly podle jejich názoru správné.
Mohou tak své odpovědi upravovat buď podle svého přesvědčení co je správně, stejně
tak mohou předpokládat, že výzkumník chce slyšet konkrétní názor.
Pravdivost některých odpovědí jsem se pokusila ještě ověřit obsahovou analýzou,
kdy jsem některé závěry rozhovorů podrobila kontrole vůči reálnému vystupování
participantů na Instagramu. Bohužel je metodu ověření obsahovou analýzou možné
použít jen na druhou výzkumnou otázku: „Reflektují pariticipantky výzkumu přijímaný
obsah ve své vlastní prezentaci na sociální síti Instagram?“
Výběr participantů výzkumu jsem se pokusila vytvořit co nejjednotnější, což blíže
rozebírám v kapitole Výběr participantů. Důvodem byl pokus o co nejhlubší vhled do
pokud možno podobné cílové skupiny a aby byly výsledky jednotlivých rozhovorů co
nejvíce vzájemně diskutovatelné.
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3.6 Definice výzkumných otázek
Jak jsem uvedla na začátku teoretického seznámení s metodologií výzkumu,
nejprve jsem určila tři hlavní tematické okruhy, kterým se chci věnovat ve výzkumu. Pro
každý z těchto okruhů jsem stanovila sérii otázek, abych od všech participantek měla
odpovědi na klíčová témata, která se k jednotlivým okruhům vázala. Některé otázky se
cizelovaly během samotných rozhovorů, kdy každá participantka výzkumu přinášela
mírně odlišný pohled na problematiku, čímž dala vzniknout novým otázkám.
V prvním okruhu jsem zajímala především o to, jaké emoce v participantkách
vyvolává obsah, který na Instagramu přijímají, jestli převažují pozitivní či negativní emoce.
Zajímalo mě, jestli řeší prezentaci sebe nebo ostatních na síti a jestli vnímají rozpor mezi
prezentací jednotlivců na Instagramu nebo v jiném mediálním či soukromém prostoru.
V druhém tematickém okruhu jsem navázala na otázku o prezentaci na Instagramu
a mimo něj z předchozího okruhu. Ptala jsem se především na samotnou prezentaci
participantek na Instagramu a čím je motivována. Dále jsem se ptala, zda si účastnice
výzkumu myslí, že se mimo Instagram prezentují jinak a pokud ano, čím si myslí, že je to
dáno.
Třetí tematický okruh byl velmi úzce spojený s druhým okruhem, ale soustředil se
výhradně na vliv influencerů, jejichž marketingový potenciál je nyní výrazně rozebírán.
Mimo nadefinované okruhy jsem se participantek dotazovala obecně na jejich
chování na Instagramu, abych co nejlépe pochopila jejich přístup k síti. Ptala jsem se, jak
vypadá jejich běžná návštěva Instagramu, jak často ho chodí kontrolovat. Ptala jsem se
na to, jak vybírají fotky, které na síť nahrávají, jestli mají pro svou prezentaci koncept,
nebo jestli obsah tvoří úplně nahodile.
Po analýze rozhovorů jsem se ještě některé odpovědi rozhodla ověřit obsahovou
analýzou instagramových účtů participantů výzkumu.
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4 Analytická část - výzkum
Poslední kapitola je zacílena na samotný výzkum. Nejprve upřesním výběr
participantů výzkumu. Zcela původně jsem pracovala s vizí zpracování celé skupiny
teenagerů v její genderové i věkové úplnosti, tedy dívky i chlapce ve věku 13-19 let.
V teoretické části jsem však nejednou avizovala vymezenější zacílení mé zkoumané
skupiny. Hlubším proniknutím do tématu totiž vyplynulo, že pro cíle mého výzkumu je
vhodnější a přínosnější, když si spektrum svých participantům co nejvíce zúžím. V dalších
podkapitolách se věnuji průběhu tvorby a výsledkům analýzy nasbíraných dat.

4.1 Výběr participantů
Na základě odborných i populárních článků jsem se rozhodla jako participanty
výzkumu vybrat jen dívky. Důvodem je, že většina odborných výzkumů i populárních
článků, na kterých stavím, se zpravidla týkala dívek a jejich přijímání obsahu Instagramu
nebo jejich prezentace tamtéž. (Ohlheiser, 2016)
Pro výzkum jsem se rozhodla vybrat skupinu participantů, kteří si budou z hlediska
chování na Instagramu co nejpodobnější. Toto rozhodnutí plynulo z volby kvalitativního
rozhovoru a analytické metody zakotvené teorie. Abych analýzou mohla stanovit teorie,
ukázalo se, že bude vhodnější, aby byl výběr respondentů co nejvíce homogenní v
chování na Instagramu. Pak lze interpretovat výsledky jako aplikovatelné pro určitou
konkrétní skupinu. (Hendl, 2008)
V praxi jsem potřebu zúžení participované skupiny na vzájemně si co
nejpodobnější respondentky pocítila při jednom z realizovaných rozhovorů s dívkou ve
věku třinácti let. Během sběru dat se ukázalo, že její chování a přístup k Instagramu je
naprosto odlišný od uživatelek ve věku šestnácti let. Instagram používala víc jako
chatovací platformu než jako obrázkovou sociální síť. Definované výzkumné okruhy byly
jejímu užívání této SNS vzdálené, z rozhovoru bylo patrné, že některé otázky se zcela
míjí s tím, jak vnímá Instagram. I následné pozorování jejího instagramového účtu
ukázalo, že uživatelský přístup k síti je naprosto odlišný od starších dívek.
Pro výzkum jsem vybrala 4 dívky ve věku 16-17 let, všechny žijící v Praze, všechny
jsou studentky druhého ročníku střední výběrové školy. Všechny dívky pocházejí z dobře
zabezpečených rodin. Všechny participantky mají Instagram již více než dva roky
50

a v současnosti jej aktivně používají. Každou z dívek měla sledovat minimálně stovka
profilů a bylo žádoucí, aby minimálně stejný počet účtů také sama sledovala, ale aby počet
uživatel, sledujících participantky výzkumu, nepřevyšoval razantně počet účtů, které
sledují ony samy. Tato podmínky byla zařazená proto, aby participantky samy nebyly
vlivnými instagramerkami a jejich přístup nebyl zcela specifický.
Další podmínkou bylo, aby účastnice výzkumu sledovaly nejen své přátele, ale také
influencery nebo firemní profily, případně stránky, které sdílejí obsah určitého tématu.
Může se jednat o vtipy, módní tipy, recepty a tak dále. Posledním důležitým faktorem bylo,
aby všechny občas samy přispívaly na Instagram svými vlastními fotkami, frekvence
zveřejňování snímků nebyla určena.
Požadavků na vhodnost respondentů bylo poměrně mnoho. Zmíněné čtyři
respondentky splňovaly všechny podmínky.

4.2 Popis průběhu výzkumu
Sběr dat probíhal formou částečně strukturovaných rozhovorů, konkrétně metodou
rozhovoru podle návodu. Pro rozhovory jsem měla předem připravené tři hlavní okruhy
zájmu, pod nimiž jsem měla definovaná konkrétní témata, připravená k podrobnému
probrání.
V rámci jednoho okruhu jsem položila nejprve přímo výzkumnou otázku a poté
dalšími upřesňujícími otázkami téma blíže rozvíjela. Některá další témata se cizelovala
v průběhu rozhovoru. Cílem bylo navodit neformální atmosféru, aby byly participantky co
nejvíce otevřené.
Pokoušela jsem se přibližně dodržovat pořadí otázek, ale pokud logika rozhovoru
přeskočila na jiné téma, rozhovor jsem se nesnažila uměle usměrnit zpět. Dbala jsem na
to, aby se všechny respondentky vyjádřily k definovaným výzkumným otázkám, ale
strukturu rozhovoru jsem nechávala tvárnou podle toho, jak respondentkám plynul tok
myšlenek.
Pro mou následnou analýzu byl nejdůležitější obsah sdělení, které respondentky
poskytnou. Součástí výzkumu nebyla analýza jejich jednání nebo vyjadřovacích
schopností, které pro mé potřeby neměly zásadní váhu. Z toho důvodu jsou výpovědi
participantek ve výzkumu stylisticky upravené a transformované do spisovné formy.
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Jelikož záměrem bylo diskutovat vzájemně odpovědi respondentek, pokusila jsem
se pro jednotlivé rozhovory nastolit co nejpodobnější podmínky.
V první fázi jsem se sešla osobně s každou participantkou výzkumu v kavárně. Se
všemi participantkami jsme se při rozhovoru viděly poprvé. Závěrem setkání jsem
participantky požádala, jestli je mohu sledovat na Instagramu, aby bylo možné studii
podpořit i analýzou obsahu Instagramu, který může případně potvrdit nebo vyvrátit tvrzení
účastnic výzkumu. Všechny participantky s tímto souhlasily.

4.3 Výzkumná otázka č. 1: Jakým způsobem působí na participantky
obsah, který odebírají?
První výzkumná otázka vychází z často diskutovaného tématu „Instagram envy“40,
a z toho, že instagramové příspěvky často nereflektují skutečný život svých autorů. Cílem
bylo zjistit, jaké pocity v participantkách vyvolává obsah, který přijímají. Dále jsem se
tázala, jestli předpokládají, že příspěvky na Instagramu reflektují skutečnost, nebo jestli si
myslí, že jsou promyšleně komponované.
Participantky výzkumu se shodně vyjádřily, že na Instagramu sledují hlavně lidi,
které osobně znají nebo celebrity a značky, které se rozhodly trvale sledovat. Vyjádřily se,
že pravidelně nesledují kanál doporučených příspěvků. Z toho vyplývá, že veškerý obsah,
který se k nim na Instagramu dostane, se samy rozhodly odebírat (vyjma reklamy).
Ptala jsem se participantek, jestli si myslí, že fotky mohou být nahrané. Jedna
z respondentek odpověděla: „Ani ne tak nahrané, jako že je to přetvářka. Snaží se
vypadat trošku jinak než v reálném životě.“ Jiná měla naopak jasno: „Myslím, že se všichni
na Instagramu přetvařují a chtějí vypadat dobře. Je to o fotografiích a ty by měly vypadat
dobře.“ Další respondentky odpověděly, že předpokládají, že ne všechny fotky na
Instagramu reflektují realitu. „Nevím, myslím, že většina reflektuje skutečnost. Ale některé
asi… No tak taky tam nedávám fotky, když jsem nešťastná, ale spíš třeba z výletů, když
jsem z kamarády. To si myslím, že není faleš…“

40Dostupné

z: < http://allisontait.com/2012/05/instagram-envy/> nebo z

<http://www.relevantmagazine.com/culture/tech/stop-instagramming-your-perfect-life> nebo z
<https://learning.blogs.nytimes.com/2013/12/16/do-you-have-instagram-envy/>
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Všechny shodně reagovaly, že u kamarádů, nebo obecně u lidí, které znají,
předpokládají, že sdílí spíše fotky z reálně prožitých chvílí, které si užívali. Jen jedna
participantka se vyjádřila, že zná osobu, u které si je jistá, že její instagramové fotografie
jsou čistě účelové. „Ona dává takové hodně sexy fotky a k tomu ještě takové popisky, no
nevím, já bych tohle na Instagram nedala. Ale ve skutečnosti je úplně jiná. Ve třídě se jí
lidi i docela posmívají a tak.“
Všechny respondentky podotkly, že si uvědomují, že fotky před zveřejněním
prochází určitým výběrem. „Já mám dva typy kamarádů, někteří tam dávají fotky, které
nejsou ani moc pěkné, ale jsou z nějakého zážitku, který tam oni chtěli sdílet a líbilo se
jim to. Druhou skupinou je část kamarádů, kteří se fotí jenom proto, aby to na ten
Instagram mohli dát.“ Jiná respondentka reagovala takto: „Nikdo, obzvlášť ti, kteří mají
hodně sledujících, tam nikdy nedává ošklivou fotku. Protože proč by to dělal. Proto lidi pro
jistotu vytvoří 20 fotek a dají tam tu, kde jim to nejvíc sluší. Takže v tom to asi je trošku
hrané.“ Na doplňující otázku, jestli si myslí, že některé influencerky přidávají rozesmáté
fotky z akcí, na kterých se ve skutečnosti moc nebavily, dodává: „Myslím, že ano, znám
takové. I třeba kamarádky.“ Jedna z respondentek k úpravám influencerských postů
uvedla: „Asi je upravuje jak kdo. U českých bloggerek bych spíš řekla, že je moc
neupravují, ale Američanky, které sleduji, ty to někdy už celkem přehánějí. Až je vidět, že
je to photoshop.“ Na otázku, jaké pocity to v ní budí: „No, říkám si, že bych třeba taky
chtěla (navazuje na řeč o dovolených). Nemám ale ráda, když některé holky dávají pořád
jenom fotky svých věcí. To mi přijde materialistické, namyšlené a nemám to ráda.“
Když jsem se ptala participantek, co především na Instagramu sledují, všechny
shodně odpověděly, že primárně své kamarády a dále sledují témata, která jsou ve středu
jejich zájmu i mimo Instagram. Témata se u všech respondentek lišila. „Sleduji lidi, které
fakt znám a zajímá mě co přidávají. Dále mě zajímají koně, na kterých jezdím přes 7 let.“
Jiná z respondentek se vyjádřila takto: „Nejčastěji sleduju asi bloggerky nebo modelky a
baví mě se inspirovat tím, jak se oblíkají.“
Několik respondentek se vyjádřilo, že je pro ně Instagram dobrým zdrojem ohledně
životního stylu, že vedle módy sledují i účty, které zveřejňují recepty na zdravou výživu.
„Jako tu výživu tam hodně sleduju, protože se snažím jíst zdravě. To mě hodně zajímá. I
jednu kamarádku jsem takhle přivedla na Instagram, protože ona se mu dlouho vyhýbala,
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ale pak jsem jí řekla, že tam získávám hodně tipů na recepty nebo jak cvičit. No tak si to
potom stáhla také.“
V této otázce nebyl způsob jak ověřit pravdivost odpovědí. Jen jsem mohla ověřit,
jestli participantky opravdu sledují ty účty, o kterých mluvily, že je zajímají. V tomto bodě
všechny mluvily pravdu. Většina mi i sama během rozhovoru ukázala jaké profily sleduje
a jak vypadá jejich instagramový profil.
Vypozorovala jsem, že při přímé otázce na to, zda v nich obsah, který odebírají,
vzbuzuje závist, touhu nebo jiné výrazné emoce, se většinou vyhýbaly přímé odpovědi.
Během dalších doplňujících otázek určité pocity vážící se k odebíranému obsahu přece
jen projevily.
V této výzkumné otázce bylo hlavním cílem ověřit vliv přijímaného obsahu na
sebepřijetí participantek. Otázky směřovaly jak k pocitům, které v nich odebíraný obsah
vyvolává, tak k tomu, jestli se vliv instagramových postů odráží v jejich rozhodování.
Pokud jsem se ptala na to, jestli v respondentkách odebíraný obsah vyvolává nějaké
pocity, tak to zpravidla popíraly a zdůrazňovaly, že si uvědomují, že například bloggeři
k Instagramu přistupují jako k zaměstnání a proto jsou zveřejňované fotky více plánované
a upravované. Ani jedna z respondentek se nevyjádřila, že by se někdy cítila zdeptaná,
když viděla, že se její kamarádi baví někde venku, zatímco ona je doma. Zároveň všechny
respondentky uznaly, že se nechaly Instagramem inspirovat a že tam dokonce inspiraci
hledají. Jedna z uživatelek řekla: „Většinu bloggerek, které sleduji, si vybírám podle toho,
jestli své recepty dávají na Instagram. Protože, nevím jestli to říkat, ale jsem líná otevřít
si na internetu přímo ten jejich blog.“ Toto tvrzení naznačuje, že někteří uživatelé
Instagramu na něj nahlíží jako na primární zdroj informací.

4.4 Výzkumná otázka č. 2 : Reflektují dotazované dívky přijímaný obsah
ve své vlastní prezentaci na Instagramu?
V souboru otázek napojených na tento okruh jsem se konkrétně tázala, jestli se
uživatelky nechávají vědomě inspirovat příspěvky ostatních uživatel. Hlavním okruhem
zájmu v této kapitole je sebeprezentace.
Dále jsem rozvinula otázku z předchozího okruhu. Doptávala jsem se na to, zda
si myslí, že instagramové posty odrážejí skutečný život tak, jak ho jejich tvůrci žijí.
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V kontextu tohoto okruhu jsem zjišťovala, jestli ony samy jsou na Instagramu upřímné
a jak své příspěvky reflektují.
V případě tohoto tematického okruhu bylo možné částečně odpovědi ověřit
analýzou instagramových profilů participantek. Také jsem se ptala, jestli jejich
rozhodování, jaké snímky zveřejní, víc ovlivňuje to, co na Instagramu vidí, nebo jestli roli
hraje třeba počet „lajků“, které jejich fotky získají.
„Já jsem člověk, který je rád, když má hodně „lajků“. Říkám si, že to bylo asi fakt
hezké a chytlavé. Jasně, řeším to, ale ne že bych z toho byla nějak smutná nebo zvlášť
šťastná. Když to nemá hodně „lajků“, tak nemá.“ Jiná z participantek se vyjádřila: „Kdyby
nějaká fotka měla hodně „lajků“, tak bych určitě nedala v blízké době stejnou nebo
podobnou fotku.“ Další respondentka uznala, že na počtu zdvižených palců jí hodně
záleží: „Už jsem několik fotek smazala, když jich získaly málo. Je to pro mě určitý signál,
že se fotka nelíbila. Nemám ráda, když má fotka pod čtyřicet lajků.“ Na otázku jak používá
Instagram tato respondentka dodala: „Mám uzavřený profil, ale když zveřejním novou
fotku, tak si ho otevírám, používám hodně hastagů, takové u kterých vím, že z nich je
hodně lajků. Nechávám si pak ten profil otevřený tak den až dva, dokud lajky přibývají.
Pak si ho zase uzavřu. Mám ho uzavřený i třeba kvůli rodičům. Nechci, aby mě tam
sledovali.“
Z výpovědí všech respondentek vyplývá, že „lajky“ jsou na Instagramu důležité
a mnohdy směrodatné. Slovy jedné z nich „Přece jenom je to trošku soutěž o tu virtuální
přízeň. I když to zní hloupě, když se takhle slyším to říkat.“ Většina z mých respondentek
odmítá, že by ale kvůli nízkému počtu „lajků“ některou fotografii smazaly. Potvrzuje se
idea, že je pro uživatele Instagramu důležité sociální schválení.
Jádrem tohoto okruhu bylo zjistit, jestli respondentky vědomě odrážejí ve svých
postech inspiraci odebíraným obsahem jiných uživatelů. Všechny respondentky přímou
inspiraci spíš popíraly, ale uznávaly, že určité způsoby ovlivnění v jejich vlastní tvorbě
bude.
Jedna z respondentek odpověděla: „Nemyslím si, že bych se na Instagramu
prezentovala jinak než na ostatních sítích nebo v běžném životě, jako offline. Většinou
fotky z Instagramu následně nasdílím i na Facebook. Většinou nahrávám hlavně různé
momentky. Nemám pocit, že by mě přijímaný obsah přímo ovlivňoval, ale když třeba vidím
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hezký profil sladěný do jedné barvy, tak se pak také snažím svůj profil trošku zlepšit.
Chtěla bych mít jednotný styl těch fotek. To nevím, jestli se dá brát jako ovlivňování.“
Odpověď respondentky jsem ověřovala na Instagramu. Většina snímků byly opravdu
momentky, především z prostředí stájí. Respondentka se několikrát během rozhovoru
zmínila, že koně jsou její velké hobby a aktivně na nich jezdí. Dle mého názoru je možné
brát výpověď jako pravdivou. Respondentka sama řekla, že doufá, že její prezentace na
Instagramu není v rozporu s jejím běžným vystupováním.
Jiná respondentka uznala, že se jinými snímky inspiruje „Určitě mě to ovlivňuje.
Myslím, že na každého dopadá takový tlak od ostatních. Ať už od celebrit, nebo kamarádů.
Když někdo fotí moře přirozeným způsobem, aby zachytil co nejhezčí výsek, který se dá
pojmout, tak jak jinak bych ho měla fotit já? A hodně lidí fotí podobně, to je pravda, ale je
to zkrátka normální přístup k focení.“ Dále tato respondentka podotkla, že chce, aby její
Instagram měl určitý koncept, ukázala mi, že aktuálně se snaží, aby každá druhá
fotografie byla nějaká budova. Z analýzy autorčina Instagramu je patrné, že fotografie
nejsou momentky, ale vznikly s určitou péčí. Je vidět, že respondentka tvoří spíš ucelené
album. Momentky na autorčině profilu chybí.
Další z participantek se vyjádřila, že jsou pro ni důležitější „lajky“. Fotky na
Instagram nefotí cíleně, říká: „ Fotím různé věci a časem si řeknu, že se mi nějaká fotka
líbí, tak jí tam dám.“ Inspiraci odebíraným obsahem popírá. Z analýzy autorčina
Instagramu je vidět, že poměrně často přidává selfie, skupinové fotky i selfie v zrcadle.
Tento typ fotografií je s Instagramem a moderní technologií úzce spjat. Na základě
odpovědí respondentky soudím, že se nepokoušela ve svých odpovědích lhát, ale spíš si
neuvědomuje, že její fotky vznikají pod vlivem diskurzu této sítě.
Poslední z respondentek uznala, že fotí snímky cíleně na Instagram: „Občas si
nějakou selfie vyfotím, třeba před tím, než někam vyrazím. Nebo jen tak, když se doma
nudím, tak určitě se snažím, abych na fotkách vypadala dobře.“ I v tomto případě byla
výpověď respondentky pravdivá. Většina jejích snímků byly selfies, mnohdy byly focené
v zrcadle. Uživatelka poměrně často pózovala v sexy polohách.
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4.5

Výzkumná otázka č. 3: Jakým způsobem na participantky
působí reklamní aktivity instagramerů?

Ve třetím výzkumném okruhu jsem se zaměřila především na to, jestli reklamní
příspěvky na instagramových profilech influencerů někdy participantky přiměly k akci
mimo Instagram. Participantek jsem se nejprve ptala, jestli bylo jejich rozhodování někdy
ovlivněno obsahem, který na Instagramu viděly. Neptala jsem se konkrétně na komerční
příspěvky. U této otázky panovala mezi participantkami asi největší shoda. Kdy všechny
přiznaly, že jejich rozhodování už bylo vícekrát ovlivněné tím, co viděly na Instagramu.
Můžeme zde hledat souvztažnost s tím, že některé respondentky otevřeně primárně
hledají na Instagramu inspiraci. Jako nejčastější příklad uváděly návštěvu kavárny nebo
inspiraci receptem či módou. Jedna z respondentek se vyjádřila: „Teď jsou hodně
populární trička se šněrováním. Když jsem je viděla na několika lidech na Instagramu,
tak jsem si řekla, že bych si ho také mohla koupit. Viděla jsem je nejdřív u celebrit. Mně
přijde, že je někdy nějaká věc fakt strašná, ale jak jí začnou nosit celebrity, tak to pak
chtějí všichni.“ Stejná respondentka dále uvádí: „Mám jednu kamarádku, se kterou rády
chodíme na kafe. A to se nechávám hodně inspirovat tím, když vidím, že lidé, kteří mě
zajímají, někam tady v Praze chodí.“
V případě reklamy se výpovědi respondentek víc lišily. Tázala jsem se, jestli si
někdy něco na základě reklamy na účtu influencera koupily a jestli vůbec u influencerů
vnímají komerční aktivity. Jedna z respondentek reagovala: „ Sleduji pár bloggerek, ale
není to tak, že bych se podle nich líčila, já se moc nemaluju. Ale když přidají nějaký
produkt, který je dostupný i nám normálním, tak to už jsem si párkrát něco takového
koupila. Ale jenom kosmetiku, oblečení jsem si nikdy nekoupila, to je cenově asi trošku
jinde.“ Jiná z participantek se vyjářila: „Jako asi jsem si nikdy nic nekoupila. Ale nevím,
jako já to beru, že to dělají, ale zase všeho moc škodí, no. Jako určitě pro mě tím ti
instagrameři nekončí, že dělají reklamu. Ale asi to na mě moc vliv nemá.“ Další
z participantek byla jiného názoru: „No, teď jsem si zrovna jednu influencerku smazala,
protože to byla už samá reklama a to mě zase nezajímá.“ Ani jedna z respondentek si
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podle svého tvrzení nikdy nekoupila žádný produkt kvůli reklamě v obsahu influencera.
Většina respondetek ale uznala, že je možné, že si akorát nemusejí vzpomínat.
Ptala jsem se respondentek, jestli si myslí, že produktové příspěvky nebo recenze
u influencerů jsou jejich vlastní iniciativou, nebo jestli jsou placené značkami. „Já si
myslím, že jsou spíš domluvení s firmou. Ale nevím, spíš si myslím, že to hrají a tvrdí, že
je to dobré, aby z toho měli peníze. Moc jim nevěřím, když vím, že s tou firmou
spolupracují. Když si něco koupí jen tak náhodně a napíšou, že je to dobré, tak jim věřím
víc.“ Jiná respondentka se vyjádřila: „Takhle, já se snažím sledovat lidi, u kterých si
myslím, že to nedělají jenom pro peníze. Teď jsem to dost promazala, protože jsem
nechtěla sledovat lidi, kteří dají video jednou za měsíc a to ještě proto, že mají nějakou
spolupráci. No občas se u influencerů podívám, co je nového, protože to mají dost často
dřív, než je to v obchodech, ale asi jsem si fakt nikdy nic kvůli reklamě u influencera
nekoupila.“ Další z respondentek řekla: „Myslím, že většinou jsou domluvení. Tak ono tam
někdy mají i hashtag, že je to reklama. Ale asi ne vždycky. No, takže občas to rozeznat
fakt jde. Jako to mi asi příjde celkem fér, to tam mít.“
U všech participantek výzkumu došlo ke shodě v názoru, že placené spolupráce
instagramerů dovedou rozeznat. U významnějších instagramerů předpokládají, že pokud
zmiňují konkrétní produkty, tak se jedná o reklamu. Ačkoliv na přímou otázku, jestli
rozeznají placenou reklamu, všechny zodpověděly, že si myslí, že ano, ale nedovedou
jasně určit, jak se podle nich liší placená reklama od neplaceného osobního doporučení.
Uvádí jen, že pokud samy vědí, že influencer má oficiální spolupráci s komerčním
subjektem, tak na všechny jeho příspěvky, kde produkt zmiňuje, nahlížejí jasně jako na
reklamu.
Odpovědi na otázky z tohoto okruhu se nedají jednoznačně ověřit. Z rozhovorů
vyplynulo, že pokud je buď u příspěvku jasně označeno, že se jedná o reklamu, nebo
pokud je spolupráce influencera se značkou známá, tak je pro ně sdělen í důležité jako
kterékoliv jiné reklamní sdělení. Vyšší důležitost dávají uživatelským recenzím.
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4.6

Doplňující otázky

Mimo otázky, které se vztahovaly přímo k výzkumným okruhům jsem se uživatelek
tázala na doplňující otázky, kterými jsem chtěla proniknout hlouběji do uživatelského
kontextu respondentek. Ptala jsem se, jak vypadá jejich běžná seance na Instagramu,
jaké nástroje nejvíce používají a co je nejvíc zajímá. Dále jsem se ptala, jak často na
Instagram chodí. Pro bližší poznání užívání Instagramu uvádím několik jejich odopovědí:
„Na Instagram chodím denně. Několikrát. Vlastně skoro pořád. Já tam vždycky jenom
vlezu, rychle projedu feed, jestli tam nejsou nějaké nové příspěvky. Pak se kouknu, jestli
někdo kdo mě zajímá nedal nové Story. Ale to je trošku divný nástroj. Moc se mi tam
nelíbí. Na Snapchatu to je normální, ale na Instagram mi to nesedí. No taková session
trvá tak minutu max. Pak třeba večer jdu na Instagram na delší dobu. To si projedu
všechny příspěvky. Občas i ty Stories. Celkově bych řekla, že na Instagramu denně
strávím tak hodinu, možná i víc. Ono se to celkem nasčítá.“ Jiná z respondentek se
vyjádřila: „Kolik času tam strávím? No možná i dvě hodiny. Teď celkem sleduju ty Stories,
jak jsou tam nově. Ono i dost lidí se tam teď přesunulo ze Snapchatu. Vždycky si ráno a
večer projedu feed. Když něco publikuji, tak i kontroluju lajky. To zas jo. Nejlepší je to tak
dvě hodiny po publikaci, to nejvíc naskakují, tak to je kontroluju.“ Další respondentka se
vyjádřila. „Myslím, že tam strávím tak hodinu. Ale spíš průběžně během dne kontroluju,
jestli je tam něco nepřibylo.“ Na otázku, jestli kromě feedu kontroluje s Stories, říká: „Mně
to přijde jako strašná blbost.“ A na Snapchatu? „No tam mi to moc nevadí, ale na tom
Instgramu, já nevim. Mně to přijde fakt jako kravina.“
Ptala jsem se respondentek, jak se staví k soukromí na Instagramu. Kromě jedné
měly všechny soukromý profil. Participantka s otevřeným profilem se vyjádřila: „No já to
teď hodně střídám, měla jsem ho uzavřený, otevřený. Nějak pořád nevím. Ale teď ho mám
otevřený. Ale nedávám tam moc osobní fotky, jako občas nějaké selfie, ale moc často ne.
Ale řeším to.“ Jiná respondentka uvedla, že si profil otevírá poté, co zveřejní fotku, aby na
ní získala víc „lajků“. Odpovědi respondentek, které mají uzavřené profily byly velmi
podobné, uvádím jednu z nich: „Mám ho uzavřený, protože nevím proč bych ho měla mít
otevřený. Nejsem žádná celebrita a člověk by si měl i trošku soukromí hlídat. Přidávám si
jenom lidi, které znám. Nebo třeba kamarády kamarádů, se kterými se ani osobně třeba
neznáme, ale víme o sobě. Ale nějaké firmy nebo úplně cizí lidi, ty si teda nepřidávám.“
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Z výpovědí respondentek jsem získala bližší vhled do toho, jak se na Instagramu
chovají. Zároveň tyto otázky posloužily, abych s respondentkami prolomila ledy a začaly
se v rozhovoru cítit jistěji a pocítili ke mně určitou důvěru.
Pro interpretaci výsledků pro mě bylo důležité, že mají participantky nejen velmi
podobné socio demografický profil, ale že i jejich chování na Instagramu bylo do vysoké
míry podobné. Všechny řešily, jestli mít otevřený nebo uzavřený profil. Všechny
participantky na Instgramu tráví podle svého odhadu na Instagramu denně kolem jedné
hodiny času.

4.7

Výsledky analýzy – diskuze s předpoklady

Cílem metody zakotvené teorie je, pokusit se interpretovat nasbíraná data tak, aby
přinesla výsledky aplikovatelné na konkrétní skupinu v daném prostoru a času. (Hendl,
2008) Jelikož respondentkami výzkumu byly dívky ve věku šestnácti let z Prahy, studující
na střední škole, aktivně využívající Instagram a žijící v zabezpečených rodinách, je
potřeba počítat s tím, že vzniknuvší teorie se týká jen této skupiny.
V prvním tematickém okruhu jsem s participantkami probírala, jak na ně působí
obsah, který prostřednictvím Instagramu přijímají. Z reakcí vyplývala určitá neochota se
konkrétně vyjádřit, jestli někdy pociťují pocity ať výrazně pozitivní nebo negativní. Jedna
z participantek se vyjádřila, že občas pociťuje pocit, že by si také přála například navštívit
exotické destinace, jako někteří influenceři, obratem však dodala, že nemá ráda, když
jsou někteří uživatelé materialističtí a stále jen fotí své věci. Na otázku, jestli považují
všechny příspěvky na Instagramu za autentické všechny shodně uvedly, že si nedělají
iluze o tom, že posty influencerů nejsou plánované. Uvádějí, že i někteří jejich kamarádi
se na Instagramu prezentují falešně.
Z odpovědí je dle mého názoru znát, že se respondentky pokoušely odpovědět
„správně“ nebo nechtěly odhalit nebo možná pojmenovat, jaké přesně emoce v nich
přijímaný obsah probouzí. Bohužel tyto odpovědi nebylo v rámci analýzy možné jinak
blíže ověřit. Možnou cestou bližšího obeznámení se s jejich postoji by mohly být rozhovory
s jejich přáteli, kterým se mohou svěřovat.
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Odpovědi z tohoto výzkumu nastolily předpoklad, že odebíraný obsah na dívky ve
věku kolem šestnácti let působí tak, že v nich vzbuzuje určitou nedůvěru, fotografie
podrobují kritickému pohledu a nepředpokládají, že všechen obsah na Instagramu je
autentický. Můžeme také předpokládat, že sdílet své pocity z přijímaného obsahu není
pro dívky tohoto věku snadné v přímé konfrontaci a pro prověření těchto emocí by mohl
být vhodnější anonymní dotazník.
Druhý tematický okruh byl zaměřený na odraz přijímaného obsahu do vlastní
prezentace participantek na Instagramu. V tomto případě se odpovědi respondentek daly
lépe ověřit pomocí analýzy jejich účtů.
Všechny respondentky potvrdily, že po zveřejnění fotky sledují počet „lajků“.
Všechny respondentky odpověděly, že je vyšší počet „lajků“ je velmi těší. Vyjádření
k otázce, zda by byly schopné nějaký příspěvek smazat proto, že měl nižší počet „lajků“
než očekávaly, bylo ve velké shodě. Kromě jedné participantky se všechny respondentky
vyjádřily tak, že by možná přemýšlely, proč má daný post nižší úspěšnost, ale příspěvek
by nesmazaly. Jedna z respondentek uvedla, že už několikrát posty s nízkým počtem
„lajků“ smazala. Většina participantek si na první dotázání nemyslela, že by jejich vlastní
příspěvky byly ovlivněné jinými posty. Postupně na další otázky k tématu ale uznaly, že
se nechávají i v případě svého instagramového kanálu příspěvků, inspirovat u jiných
uživatel. Spíš než inspiraci v samotných snímcích říkaly, že se občas snaží svůj profil
vyladit do stejné barvy, nebo udržovat určitý koncept, který viděly u jiných uživatel.
Některé respondentky se vyjádřily, že když vidí, že lidé fotí některý objekt určitým
způsobem, tak se tím nechají inspirovat a pokouší se vyfotit podobný snímek. Jedna
respondentka uznala, že se, obzvlášť fashion fotografiemi, nechává inspirovat hodně pro
vlastní selfie.
Ověřením výpovědí respondentek na jejich instagramových profilech jsem zjistila,
že se ohledně své prezentace vyjadřovaly pravdivě. Je nutné ale podotknout, že se jedná
o můj individuální dojem.
Z analýzy odpovědí k druhému tematickému okruhu je možné substituovat teorii,
že participující dívky jsou ve své prezentaci na webu ovlivňované obsahem, který přijímají.
Míra ovlivnění je u každé z participantek na různé úrovni.
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Poslední výzkumný okruh se věnoval tomu, jakým způsobem na participantky
působí reklamní obsah, který je komunikovaný prostřednictvím profilů instagramových
influencerů. Všechny dívky si byly vědomy toho, že spolupráce mezi značkami
a influencery probíhá a všechny dívky tvrdily, že pokud influenceři ve svých postech
zmiňují konkrétní značky, tak na příspěvek nahlíží jako na reklamu a nepředpokládají, že
by se jednalo o osobní doporučení. Zároveň některé dívky poukazovaly na to, že si myslí,
že u významných influencerů s velmi vysokým počtem sledujících, jsou všechny zmínky
o konkrétních značkách reklama, zatímco instagrameři s menší základnou sledujících
mohou občas dávat vlastní doporučení na produkty, které vyzkoušeli. Z rozhovorů
vyplynulo, že respondentky nemají jasný názor na to, jak definovat menší instagramery.
Na otázku, zda byly někdy ve svém offline jednání ovlivněny sdělením
z Instagramu, všechny respondentky odpověděly, že ano. Jednalo se nejčastěji
o návštěvu kaváren nebo restaurací. Více respondentek se vyjádřilo, že následovaly
módní trend, který zaznamenaly díky Instagramu. Nicméně ho nedávaly do souvislosti se
žádnou značkou. Uváděly, že si ho všimly u více uživatelek a rozhodly se trend
následovat.
Analýzou výsledků jsem konstituovala teorii, že marketingové spolupráce
s influencery jsou mezi participantkami již dobře známé a u výraznějších influencerů již
ani nepočítají s tím, že by nějakou značku zmiňovali jen na základě vlastní dobré
zkušenosti. Zároveň na participantky výzkumu má vliv, pokud zaznamenají mezi
odebíranými příspěvky nějaký nový trend.
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Závěr
Primárním cílem práce bylo zjistit, jak moc ovlivňují obsahy přijímané
prostřednictvím Instagramu to, jakým způsobem recipienti utváří obraz sami sebe tamtéž.
Mezi další cíle patřilo prozkoumání toho, zda jsou teenageři schopní reflektovat konstrukt
instagramových příspěvků a zda obsah, který sledují, ovlivňuje jejich vlastní sebepřijetí.
Dále mě zajímalo jakým způsobem vnímají spolupráci vlivných instagramerů
s komerčními subjekty.
Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologii, protože cílem bylo zkoumat
motivace a pocity participantek výzkumu. Celý výzkum se soustředil na teenagery.
V průběhu sběru dat jsem definovanou skupinu zúžila pouze na dívky ve věku kolem
šestnácti let. K tomuto kroku mě v průběhu rozhovorů s participantkami vedlo zjištění, že
jsou odpovědi respondentek ve věku kolem třinácti let zcela odlišné a jejich používání
Instagramu se diamentrálně liší od šestnácti letých dívek. Toto omezení se pro výzkumné
cíle hodilo i proto, že jsem jako analytickou metodu zpracování dat zvolila zakotvenou
teorii, prostřednictvím které je možné na základě nasbíraných dat stanovit teoretický
koncept pro nadefinovanou skupinu. (Hendl, 2008)
Pro tři předem nadefinované tematické okruhy jsem dospěla k těmto závěrům.
Participující dívky se nechtěly přímo vyjádřit, že by v nich odebíraný obsah
probouzel negativní nebo pozitivní pocity. Z výpovědí lze usuzovat, že příspěvky na
Isntagramu v dívkách nevzbuzují plnou důvěru, dívky si uvědomují, že všechen dostupný
obsah nemusí odrážet realitu a je možné, že je výrazně upravovaný a plánovaný.
Reflexi přijímaného obsahu ve vlastních příspěvcích připustily všechny dívky.
V případě této otázky bylo možné pravdivost výpovědi respondentek ověřit přímo na jejich
Instagramu. Analýza dala vzniknout teorii, že dívky ve věku šestnácti let, svůj obsah
přizpůsobují obsahu, který na Instagramu vidí. Vliv na dívky se výrazně lišil.
Analýza odpovědí na závěrečný okruh konstituuje teorii, že si jsou všechny
participantky vědomy skutečnosti, že v příspěvcích influencerů objevují reklamní sdělení.
Na tuto reklamu participantky nahlížejí jako na jiné komerční sdělení. V případě velkých
influencerů participantky ani nepředpokládají, že by doporučovali značkové produkty bez
komerční spolupráce.
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Summary
The primary objective of the thesis was to determine the level of impact of
Instagram content followed on self-expression of teenage recipients ibidem. In addition,
the conscious ablity of reflecting the construct of Instagram feed as well as the effect of
an information stream received on their self-acceptance, were investigated. Furthermore,
their perception of collaboration between important Instagram influencers and commercial
subjects was examined.
As for the research, qualitative methodology was chosen, as the aim was to find
and specify the motives and feelings of participants of the research. The overall
investigation was focused on teenagers. In the course of a research data collecting, a
target group was shrunk to girls at the age of approximately sixteen. This was because of
a finding discovered during the interviews, that responses regarding the usage and impact
of Instagram on participants at the age of thirteen differ significantly from the responses
of respondents at the age of sixteen. However, this limitation was beneficial for the
research objectives, as the Grounded Theory was chosen as a analytical method for data
elaboration, a system whereby information collected defines theoretical concept for the
specific party. (Hendl, 2008) In conclusion, the results for the three beforehand defined
topics were elaborated.
Participants did not want to express directly, that the content followed on Instagram
would induce either their positive or negative feelings. Concluding the answers, the girls
are aware that the media content does not necessarily have to reflect reality and is
possibly edited and planned and therefore the contributions are not trusted completely.
The resonance of the received Instagram content in their own social media selfexpression was admitted by all the research participants. In case of this matter, the
thruthfulness of their answers could be verified on their personal Instagram account. The
Analysis has suggested a theory, that girls aged sixteen represented by the research
group, adjust their personal media feed according to the content they follow. The influnece
on them differs significantly.
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The analysis of the answers concerning the closing topics suggests, that all the
participants are aware of the fact, that the contribution of Instagram influencers contents
advertisements. This publicizing is accepted such as any other public medium commerical
promoting. In case of most pronounced influencers, the participants do presupppose, that
the products would not be promoted without any commercial collaboration.
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