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Příloha č. 1: Informovaný souhlas se zpracováním údajů z hloubkových rozhovorů
UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra mediálních studií

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu
k diplomové práci
Síťová analýza sebeprezentace uživatelů na sociální platformě Facebook.com

Předmět a provedení:
Diplomová práce se zaměřuje na způsoby sebeprezentace a chování uživatelů na sociální
platformě Facebook.com. Výzkum bude prováděn formou hloubkového rozhovoru o délce
40–50 minut, v jehož průběhu bude pořizován hlasový záznam. Autorka práce si tímto
vyhrazuje právo převést záznam do textové podoby a následně jej analyzovat a interpretovat.
Zvuková nahrávka bude sloužit výhradně pro potřebu doslovného přepisu a nebude spolu
s tímto textovým přepisem poskytována pro jiné výzkumné účely. V průběhu celého výzkumu
bude zachována částečná anonymizace všech uživatelů.
Prohlášení:
Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících dat pro výzkum k diplomové práci
studentky Bc. Kamily Medové pod vedením doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D. Rozumím
výše uvedenému textu a předmět u výzkumu a souhlasím s jeho obsahem. Dále souhlasím s
tím, že je má účast na rozhovoru zcela dobrovolná a že nemusím odpovídat na obtížné nebo
nepříjemné otázky. Rozumím tomu, že mám právo od tohoto souhlasu kdykoliv v průběhu
výzkumu odstoupit, tj. kdykoliv před dokončením kvalifikační práce.
Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu: ano

ne

Datum a podpis účastníka rozhovoru: ……………………………………
Datum a podpis výzkumnice: …………………………………………….

Příloha č. 2: Informovaný souhlas s poskytnutím přístupu na facebookový profil
účastníka výzkumu
UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra mediálních studií

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu
k diplomové práci

Síťová analýza sebeprezentace uživatelů na sociální platformě Facebook.com

Předmět a provedení:
Diplomová práce se zaměřuje na způsoby sebeprezentace a chování uživatelů na sociální
platformě Facebook.com. Účastník výzkumu tímto opravňuje autorku práce k přístupu na jeho
facebookový profil, a to pouze za účelem pořízení relačních dat pro metodu síťové analýzy.
Autorka výzkumu se tímto zavazuje, že tato data použije výhradně pro výzkumné účely a
nebudou dále nijak zneužita. Data budou pořizována výhradně za účastníkovy přítomnosti a v
průběhu celého výzkumu bude zachována částečná anonymizace všech uživatelů.
Prohlášení:
Souhlasím s poskytnutím souhlasu k přístupu pro výzkum k diplomové práci studentky Bc.
Kamily Medové pod vedením doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D. Rozumím výše uvedenému
textu a předmětu výzkumu a souhlasím s jeho obsahem. Dále souhlasím s tím, že je má účast
na rozhovoru zcela dobrovolná. Rozumím tomu, že mám právo od tohoto souhlasu kdykoliv
v průběhu výzkumu odstoupit, tj. kdykoliv před dokončením kvalifikační práce.
Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu: ano

ne

Datum a podpis účastníka rozhovoru: ……………………………………
Datum a podpis výzkumnice: …………………………………………….

Příloha č. 3: Otázky k hloubkovému rozhovoru
ČÁST PRVNÍ: ÚVOD
Co pro tebe znamená sociální síť Facebook?
Pokud bys ji měl/a porovnat s ostatními sociálními sítěmi, které znáš, v čem je pro tebe
odlišná či výjimečná?
Proč sis založil/a účet na Facebooku? Co tě k tomu přimělo?
Jak dlouho máš účet na Facebooku, popř. kdy sis jej založil/a?
Kolik času (denně) trávíš na této sociální síti?
Co by ti nejvíce chybělo, pokud by tato sociální síť přestala fungovat?
Proč by sis život bez ní (ne)dokázal/a představit?
V čem spatřuješ výhody, případně nevýhody této sociální sítě?
Jaký vliv má tato sociální síť na tvůj osobní život?
Existuje něco, co ti tato sociální síť vynahrazuje a co bys zároveň ve svém osobním životě
postrádal/a?
ČÁST DRUHÁ: PROFIL
Co o tobě prozrazuje tvůj profil?
Pokud bys měla popsat vzhled tvé profilové strany, co všechno obsahuje?
Jaké údaje zveřejňuješ na svém profilu a proč právě tyto?
Jak sis nastavil/a své soukromí?
Kdo může vidět tvé příspěvky a fotografie?
Proč se prezentuješ pod svým skutečným jménem, případně přízviskem?
Pokud si měl/a v minulosti jiné přízvisko, co tě přimělo k jeho změně?
Jak vypadá tvoje profilová fotografie?
Proč sis zvolil/a právě danou fotografii?
Jak vypadá tvoje úvodní fotografie?
Podle čeho tyto fotografie vybíráš?
Kolik času strávíš úpravou těchto fotek před jejich zveřejněním?
Jaké prostředky používáš pro jejich úpravu?
Co podle tebe vede uživatele Facebooku k tomu, vyvolat zde o sobě co nejlepší dojem?
Proč je podle tebe vzhled uživatelského profilu důležitý pro navázání kontaktu?
Jak se mění/měnil vzhled tvého profilu za celou dobu tvého setrvání na této síti?
ČÁST TŘETÍ: AKTIVITA
Považuješ se spíše za aktivního či pasivního uživatele Facebooku a proč?
Jak bys popsal svou aktivitu na Facebooku?
Jak často se aktivně prezentuješ na Facebooku?
Jak často jsi naopak aktivní ve svém osobním životě?
Proč je pro tebe aktivita na Facebooku důležitá?
Pokud zveřejňuješ statusy, jakých témat se nejčastěji týkají?
Pokud komentuješ statusy druhých, proč a koho nejčastěji?

Jak se změnilo tvé chování na Facebooku v porovnání s předchozími lety?
Jaké prostředky komunikace na Facebooku nejčastěji užíváš?
Jaké výhody/nevýhody má podle tebe komunikace na Facebooku oproti komunikaci tváří
v tvář?
Jakou z těchto forem častěji preferuješ?
ČÁST ČTVRTÁ: PŘÁTELÉ
Kolik máš facebookových přátel?
Podle čeho se rozhoduješ při výběru těchto přátel?
S kolika z nich se znáš osobně?
Stýkáš se s těmito přáteli stále i mimo tuto sociální síť?
Jaký význam pro tebe má to, co si o tobě na základě tvého facebookového vystupování tito lidé
myslí?
Proč je pro tebe důležité udělat na ně dobrý dojem?
ČÁST PÁTÁ: ZÁVĚR
Do jaké míry je pro tebe profil facebookového uživatele důvěryhodným odrazem jeho pravé
identity?
Co pro tebe znamená tvá virtuální identita na Facebooku?
Pokud by ses ocitl/a v situaci, kdy bys …
chtěl/a poprvé navázat kontakt s někým, kdo se ti líbí
byl/a psychicky na dně a potřeboval/a podporu
kdyby sis chtěla odpočinout a zapomenout na každodenní starosti …,
zvolil/a bys raději facebookové (online) nebo každodenní (offline) prostředí?

