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Bez Instagramu nie si in
4˙ Magdaléna Vaculčiaková O Shutterstock
Sociálne siete pomáhajú s komunikáciou, prehlbujú vzťahy, ale môžu spôsobovať
aj depresie. Dokážu sa mladí ľudia vysporiadať s tlakom nových technológií?
Prvý mobil som dostala v čase, keď
som mala štrnásť. Bola to Nokia tak¬
mer ako tehla a dala sa použiť iba na
esemesky a telefonáty. So sestrou sme
ju mah spoločnú. Dnes je reahta väčšiny
tínedžerov iná - smartfón a aplikácie
sociálnych médií v ňom sú súčasťou ich
každodenných životov.

Zdieľam tam videá, napríklad o tom, čo
zaujímavé som zažil," uvádza 15-ročný
Benny. „Baví ma to. Robím to, aby som
mal odberateľov a lajky, aby som sa mo¬
hol zviditeľniť a neskôr talc aj zarábať.“
Nepoužíva žiadnu zo známych sietí Facebook, Twitter či Instagram.

TERAPIA CEZ YOUTUBE?
V mojej izbe je dokumentárny film,
v ktorom tvorcovia zostrihali akési

video-denníky niekoľkých tínedžerov.
Dvanásťročný Arieh vytvára vlog o móde
a životnom štýle, v ktorom si neraz
nanáša make-up. Lina nám v jednom
z videí ukazuje, ako si uviazať hidžáb.
Rachel nás sprevádza svojím plánom
chudnutia a Lydia svojou neistototu
o vlastnom rode.
Podľa posledného prieskumu Pew
Research Centre je najobľúbenejšou
platformou medzi americkými tínedžermi Youtube, nasleduje Instagram a
Snapchat. „Mám vlastný Youtube kanál.

Motivácie prezentovať sa na Youtube
sú rôznorodé. V jednej zo sekvencií do¬
kumentu V mojej izbe vidíme tehotné
tínedžerky, ktoré sa pred kamerou
zdôverujú s tým, ako prežívajú svoje
tehotenstvo.
Rozprávajú o tom, ako ich pod¬
poruje či odsudzuje vlastná rodi¬
na, alebo o tom, ako sa na dieťatko
tešia. Sierra, jedna z hlavných pro¬
tagonistiek dokumentu, rozpráva
o priebehu svojho tehotenstva, o rozcho¬
de s otcom dieťaťa, aj o samotnom naro¬
dení dieťaťa a vysvetľuje, prečo ho dáva

na adopciu. Zdieľa pritom svoje najhlb¬
šie pocity.
Psychológ Aleš Bednaŕík si myslí,
že Youtube patrí medzi menej škodlivé
platformy aj preto, že od užívateľov
vyžaduje väčšiu trpezlivosť a tíndžerom
ponúka informácie, ktoré vyhľadávajú prednášky či návody. „Zdieľanie videa
na Youtube môže byť pre niektorých
tínedžerov formou terapie. Môžu
hovoriť o sebe, o tom, aid sú. Mnohým,
aj keby ich video nikto nevidel, to môže
pomáhať so sebaprijatím, najmä ak
ľudia, čo ich sledujú, reagujú citlivo."
Práve v reakciách publika je však riziko,
ktoré so sebou sociálne siete nesú.

NEKONEČNÁ PAMÄŤ
Sociálne siete majú vlastnosti, ktoré
môžu byť pre dospievajúcu mládež
prínosné a nebezpečné zároveň.
Čokolvek zdieľame, dostáva sa k oveľa
väčšiemu počtu ľudí, než v reálnom of-
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boriť s miliónmi selfíčok a ďalších fotielc. Facebookové steny či Instastories
vytvárajú priestor na nekonečné porovnávanie sa s inými - s ich najlepšími
podobami, čo vedie k nespokojnosti
s vlastným telom.
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fline svete. Práve to sa stáva pre mladých,
ktorí potrebujú a vyhľadávajú prijatie,
dvojsečnou zbraňou.
„Vo virtuálnom svete túžime byť
rovnako oceňovaní a prijímaní ako v of¬
fline svete," hovorí Bednarík. „Tínedžeri
sú na prijatie a odmietnutie citlivejší
ako iné skupiny, pričom na sociálnej
sieti sa im oboje dostane od desiatok
až stoviek ľudí." Navyše sa akty prijatia
či odmietania nedejú len v priamom
prenose, ale zostávajú na sociálnej sieti
uložené a kedykolvek sa k nim ktokoľvek

môže vrátiť.
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„Sociálne siete ponúkajú neuveriteľnú
kombináciu totálnej aktuálnosti a
zároveň nekonečnej pamäti, ktorú nie
je možné vymazať. Keď sa ti niekto vys¬
meje, tak je to obrovské množstvo ľudí,
a nie je to len v priamom prenose, ale
navždy. A to je pre tínedžerov peklo."

SEBAVEDOMIE A ŠŤASTIE
Bednarík odkazuje na Goldsmithovu
knihu Killing time on internet Aj výskumy
ukazujú, že využívanie sociálnych sietí
má vplyv na sebavedomie mladých ľudí,
ktorí sú v tomto náročnom životnom
období voči sebe kritickí aj bez médií.
Negatívny dopad je silnejší u dievčat.
Kedysi to boli iba módne časopisy,
ktoré im určovali, ako by mali vyzerať.
Dnes sa musia na sociálnych sieťach

Obraz perfektnej ženy môže u mladých dievčat vyvolávať rôzne reakcie,
„Niektoré si povedia, aj tak som škaredá,
a prestanú sa o seba starať. Iné si
naopak povedia, idem niečo so sebou
robiť, a začnú cvičiť," vraví Bednarík.
Upozorňuje však na to, že nechať sa
viesť motiváciou byť krásna ako niekto,
koho videla na sociálnej sieti, tiež nie
je ideálne.
Okrem nízkeho sebavedomia
hlásia štúdie ako jeden z dôsledkov
používania sociálnych sietí aj fakt, že sú
deti nešťastné. Štúdia tímu Univerzity
v ShefHelde z konca roku 2016 ukazuje,
že trávenie času na sociálnych sieťach
znižuje spokojnosť, ktorú deti cítia vo
všetkých oblastiach svojho života, s vý¬
nimkou priateľstiev. Viacero výskumov
už tiež dokázalo vplyv používania sociálnych médií na zvýšený počet prípadov
depresií u tínedžerov.

STÁLE V KONTAKTE
Mladí, ktorých sme sa spýtali, na
čo najviac využívajú sociálne médiá,
odpovedajú, že im predovšetkým
uľahčujú komunikáciu. Danah Boydová
vo svojej knihe s názvom Je to složitéjší:
Sociálni život teenagem na sociáInfch sitích,
tvrdí, že tínedžeri vidia technológie
primárne ako možnosť nadviazať kontakt s inými ľuďmi a s priateľmi.

Youtuber Benny využíva aj Viber či
WhatsApp, aby bol v spojení s kamarátmi v prípade, že bude niečo potrebovať,
Šesťnásťročný Samuel dokonca využíva
iba Messenger, nie Facebook. „Ľudia
počítajú s tým, že ho mám, učitelia
s nami komunikujú cez Messenger, so
spolužiakmi sa tam bavím o domácich
úlohách aj o inom," vraví a dodáva, že
výhoda sociálnych sietí je práve v tom,
že môže byť s kamošmi v kontakte aj
bez toho, aby sa stretli.
Alex (16) komunikuje už päť rokov na
sociálnych sieťach s kamoškou, ktorú
nikdy nevidela. „Síce sme ešte nemali
možnosť sa stretnúť, ale považujem ju za
kamarátku rovnako reálnu a dobrú ako
kamarátov, s ktorými sa aj stretávam."

Bednarík hovorí, že tínedžerom,
ktorí majú v offline svete kamarátov, sa
vzťah s nimi prehlbuje, ak sa kontaktujú
aj cez Facebook. „Možnosť byť hocikedy
s hocikým v kontakte je skvelá. Byť

v zlých chvíľach v kontakte s inými je
dobré. Avšak sledovať tých druhých, ako
sú na tom stále dobre, nám spôsobuje
viac zlých chvíľ" upozorňuje zástanca
psychológie šťastia.

STRACH BYŤ VYNECHANÝ
Strach „byť vynechaný" je neraz
dôvodom toho, prečo sú tínedžeri neustále na sociálnych sieťach. V opačnom
prípade by sa im mohlo stať, že nebudú
mať úzkosť z nadmerného používania
technológií, ale z toho, že nie sú v obraze. „Jednou z úloh rodiča je aj učiť
dieťa zvládať konštruktívny rovesníčky
tlak. Pri všetkých veciach, pri ktorých je
vplyv nejasný alebo zlý, treba postupovať
tak, aby ste zvyšovali pravdepodobnosť,
že dieťa používanie danej veci zvládne."

Bednarík odporúča darovať deťom
prvý smartfón až okolo 12 rokov, dovte- Nota be n e
dy ho môžu využívať rodičia s deťmi 10 2018
spoločne, alebo deti v obmedzenom
Téma
čase. Závislosti detí na technológiách sa
vyhneme len ťažko, ale im ich odmalička
budeme podsúvať, aby sme si od nich
nachvíľu oddýchli. V ideálnom svete by
mali rodičia spolu s deťmi hľadať zdravú
formu používania sociálnych sietí a
technológií.
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Netreba však zabúdať, že oproti
tínedžerom, ktorí sa fotia a zdieľajú svoje denné porcie jedla na Instagramoch,
stoja takí, ktorí ho vo svojom živote nepo¬
trebujú. Nedávno zverejnil britský Guardian článok o práve takýchto tínedžeroch.
„Ľudia, ktorísú o sebe najúprimnejší, nehrajú hru na Instagram," povedala pre denník sedemnásťročná Mary, a dodala, že
odkedy zo sociálnych sietí odišla, oveľa
lepšie nadväzuje nové priateľstvá v reálnom živote.
Emily si zasa myslí, že sociálne
médiá v škole určujú, nakoľko ste
populárni. „Ak si od teba niekto vypý¬
ta Instagram a vidí, že máš len 80
sledovateľov, bude si myslieť, že nie
si populárny. Ak ich máš 2 000, bude
sa domnievať, že si najpopulárnejší
v škole. Ja radšej nechcem vedieť, čo si
o mne iní myslia," uviedla na vysvetlenie toho, prečo skončila so sociálnymi
médiami už v trinástich.

