7 Přílohy
7.1 Osobnost jako vlivný faktor

Významným faktorem, který ovlivňuje celkovou životní spokojenost, se ukázala být i osob-

nost člověka. Považuji za důležité zmínit tento faktor, neboť způsob, jakým lidé reagují na určité
události, je vždy dán jejich individualitou, kterou právě osobnost vyjadřuje. To se týká i způsobu
užívání internetu. Níže jsou uvedeny studie, které se zabývaly především pětifaktorovým
modelem pojetí osobnosti (Big Five) (Hřebíčková, Blatný & Jelínek, 2010). Pětifaktorový
model osobnosti BIG FIVE obsahuje pět dimenzí osobnosti: Extraverze, Přívětivost,
Svědomitost, Otevřenost vůči zkušenosti, Neuroticismus. Pomocí těchto dimenzí lze rozlišit
rozdíly mezi lidmi (McCrae & John, 1992). Jedna ze starších studií sledovala vliv osobnostních
charakteristik na celkový citový stav a jeho vliv na osobní pohodu. Podle tohoto modelu je u

člověka důležitá míra extraverze a neuroticismu. Extraverze se obvykle pojí s pozitivním
citovým laděním, zatímco neuroticismus naopak (Costa & McCrae, 1980). V jejich další studii
zahrnuli do osobnosti i další dimenze z pětifaktorového modelu, jako jsou přívětivost a
svědomitost, které opět přinášejí spíše pozitivní prožitky. Člověk je díky přívětivosti otevřen
novým vztahům a díky svědomitosti spíše dosahuje vlastních cílů. Dále zvážili také otevřenost
vůči zkušenosti, která má podle autorů podíl na intenzitě prožívání negativních a pozitivních
emocí. Za důležitější však považují přívětivost a svědomitost (McCrae & Costa, 1991).

Další studií, která sledovala vliv osobnosti na osobní pohodu, byla studie De Neveové a
Coopera (1998). Ti potvrdili předchozí domněnku o neuroticismu, jako o významném faktoru
při utváření osobní pohody. Je nejvýraznějším faktorem v oblasti negativních citových stavů,
zatímco pozitivní citové vztahy se opět váží na přívětivost a extraverzi.

Přestože osobnost může vysvětlit mnohé ohledně celkové životní spokojenosti, mají na ní vliv
i vnější proměnné, jako je například kulturní prostředí. Kultura může například určit, které věci

budou nejvíce ovlivňovat celkovou životní spokojenost člověka a jak moc co pro něj bude

důležité. V každé kultuře lze tedy najít podobnosti v tom, co se považuje za hodnotné a
ovlivňuje to celkovou životní spokojenost (Diener, Oishi, & Lucas, 2003).

7.2 Čas strávený na sociální síti Facebook

1) Kolik času celkem jste včera strávil/a na sociální síti Facebook?

2) Kolik času jste včera strávil/a dopisováním si s přáteli po messengeru či Facebook
chatu?

3) Kolik času dohromady jste včera věnoval/a činností na svém Facebookovém profilu?
(například přidávání statusů, fotek…)

4) Kolik času jste včera strávil/a aktivitou ve Facebookových skupinách?

5) Kolik času jste včera věnoval/a komentování zveřejněných statusů, fotek či dalších
aktivit svých přátel na Facebooku?

6) Kolik času dohromady jste včera strávil/a hraním Facebookových her a užíváním
aplikací?

7) Kolik času jste včera strávil/a prohlížením si příspěvků, videí a dalších věcí na Hlavní
stránce Facebooku?

8) Kolikrát denně jste se včera přihlásil/a na Facebook a prostřednictvím jakého zařízení?

9) Jakou další sociální síť jste včera nejvíce navštívil/a? (Uveďte prosím jméno sociální
sítě a celkový čas strávený na této sociální síti.)

7.3 Rozdělení otázek dle pasivity a aktivity uživatele
Otázky dle pasivity:
-

Kolik času dohromady jste včera strávil/a hraním Facebookových her a užíváním
aplikací?
Kolik času jste včera strávil/a prohlížením si příspěvků, videí a dalších věcí na Hlavní
stránce Facebooku?

a aktivity:
-

Kolik času jste včera strávil/a dopisováním si s přáteli po messengeru či Facebook

-

Kolik času dohromady jste včera věnoval/a činnosti na svém Facebookovém profilu?

-

chatu?

(například přidávání statusů, fotek…)
Kolik času jste včera strávil/a aktivitou ve Facebookových skupinách?
Kolik času jste včera věnoval/a komentování zveřejněných statusů, fotek či dalších
aktivit svých přátel na Facebooku?

