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Abstrakt 

Diplomová práce Fotoalbum a syntagma v prostředí webu 2.0 se zabývá 

problematikou digitálních fotografických sbírek sdílených v prostředí webu 2.0. Práce se 

pokouší postihnout základní principy online fotoalb týkající se jejich charakteristik, 

sociální funkce, způsobů řazení a klasifikace jednotlivých snímků. Cílem je ověřit 

předpoklad, že fotoalbum v prostředí webu 2.0 ztrácí svou narativní funkci a stává se 

souborem fotografií jako modulárních fragmentů, jejichž pořadí se stává snadno 

přeskupitelným. Práce je koncipována interdisciplinárně, při zkoumání webových fotoalb 

kombinuje poznatky ze studia nových médií, sociologie, filosofie a sémiotiky. Diplomová 

práce ověřuje platnost novomediálních teorií Lva Manoviche v prostředí webových 

digitálních fotoalb a navazuje na jeho analýzu chování uživatelů sociální sítě Instagram. 

Součástí práce je i vlastní kvantitativní výzkum, který se svou formou přibližuje 

sociologické studii Pierra Bourdieu z 60. let 20. století věnované sociálnímu užití 

fotografie. Na základě výše zmíněných teoretických poznatků a vlastního výzkumu pak 

stanovíme, jakými změnami organizace a sociální funkce fotografických alb za posledního 

půl století prošla. 

 

Klíčová slova 

Fotoalbum, digitální fotografie, sociální sítě, nová média, web, produžívání, 

modularita, sémiologie, syntagma, narace. 

  



 
 

8 

Abstract 

The diploma thesis The Photo Album and Syntagm in the Web 2.0 Environment  

deals with problems of digital photographic collections shared in the web 2.0 environment. 

The thesis tries to express the basic principles of online photo albums referring to their 

characteristics, social function, method of arrangement and classification of individual 

photos. The aim is to verify the assumption that the photo album in the web 2.0 

environment loses its narrative function and becomes a set of photos as modular fragments, 

whose sequence is made to be easily rearrangeable. The thesis is outlined in an 

interdisciplinary method, in examining of web photo albums it combines knowledge from 

studies of new media, sociology, philosophy and semiotics. The diploma thesis verifies 

validity of new medial theories of Lev Manovich in the environment of web digital photo 

albums and continues in his analyses of behaviour of users of the Instagram social 

network. As a part of the thesis there is also the own quantitative research, which with its 

form approximates to the sociological study of Pierre Bourdieu in 60s of the 20
th

 century, 

devoted to social use of photography. On the basis of the above mentioned theoretical 

knowledge and his own research we determine what changes of organization and social 

function of photo albums occurred for the last half of a century. 

 

Keywords 

Photo album, digital photography, social networks, new media, web, produsage, 

modularity, semiology, syntagm, narration. 
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1 Úvod 

Fotografie byla a je běžnou součástí života všech generací žijících v soudobé 

společnosti, avšak způsob, jakým jednotlivé generace přistupovaly k tvorbě, archivování 

a sdílení fotografií se zejména v souvislosti s přechodem od analogové fotografie 

k digitální změnil k nepoznání. S archivací snímků bylo od počátků fotografie spjato 

rovněž používání fotografických alb, jejichž charakter prošel stejně zásadní technologickou 

proměnou jako fotografie samotná. V dnešní době bychom již těžko našli člověka, který se 

s fotoalbem v jeho hmotné nebo digitální podobě ve svém životě nesetkal. Zatímco starší 

generace ještě dnes uchovávají rodinná fotografická alba naplněná chronologicky řazenými 

tištěnými fotografiemi, pro mladší generace se stalo charakteristickým spíše nahrávání 

digitálních snímků do osobních online alb a sdílení fotografií na sociálních sítích. 

V předkládané diplomové práci nazvané Fotoalbum a syntagma v prostředí webu 2.0 se 

kromě základních charakteristik týkajících se tvorby, podoby a sociální funkce webových 

fotoalb zaměřím také na specifika nových způsobů řazení a klasifikace fotografií, které 

s sebou přesun fotoalb do webového prostředí přinesl.  

V teoretické části své diplomové práce se věnuji fotografii, jejím počátkům, rozvoji 

a společenskému významu, který byl fotografické praxi a tvorbě fotografických alb 

přisuzován. Dále se v souvislosti s fotoalby zabývám proměnou, jakou do fotografické 

sféry vnesla digitalizace. Digitalizace byla rovněž úzce spjata s přesunem fotografických 

sbírek do online prostředí World Wide Webu. Ve své práci tak popisuji nejen vznik webu 

samotného, ale zaměřuji se zejména na specifika a odlišnosti první a druhé generace 

webových služeb, které následně ilustruji na případech konkrétních fotografických webů 

Ofoto, Flickr a Instagram. Nástroje, funkce a možnosti práce s fotografií, které zmíněné 

online fotoslužby svým uživatelům nabízí, jsou determinovány webovým prostředím, 

jehož jsou tyto služby součástí. Za podstatné tak pokládám rovněž představení vybraných 

charakteristik webu, jakými jsou folksonomie, reputační systémy, mashupy a produžívání, 

přičemž se blíže zaměřím na popis jejich konkrétních projevů v prostředí fotografických 

sociálních sítí Flickr a Instagram. Součástí teoretické části jsou pak také kapitoly věnující 

se otázce kyberprostoru a sociálním sítím jako takovým. S ohledem na to, že digitální 

fotografie se řadí do sféry nových médií, popisuji nástup nového komunikačního modelu 

many-to-many, který je právě s nástupem nových médií spojován. V neposlední řadě se 
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pak věnuji představení pěti principů nových médií Lva Manoviche a ověření jejich 

platnosti v prostředí digitálních fotografických alb. 

Součástí teoretické části diplomové práce je rovněž kapitola věnovaná pojmům 

syntagma a paradigma, kterými se zabývám v souvislosti s řazením a organizací snímků 

v rámci fotografických alb. Nejprve se blíže zaměřím na lingvistické pojetí pojmů 

syntagma a paradigma dle Ferdinanda de Saussurea a následně zmapuji posun těchto 

původně lingvistických pojmů mimo oblast jazyka. Zmíním tedy jejich aplikaci na studium 

vybraných mimojazykových a kulturních jevů, jakou ve svých textech představili Roland 

Barthes a Roman Jakobson. Na zmíněné teorie pak naváži novomediálním pojetím Lva 

Manoviche, který v souvislosti s počítačovými databázemi upozornil na významovou 

proměnu syntagmatu a paradigmatu v prostředí nových médií. 

Praktická část diplomové práce je věnována vlastnímu kvantitativnímu výzkumu 

provedenému metodou dotazníkového šetření a jeho následné výsledkové analýze. 

Záměrem výzkumu je zjistit, jakými změnami prošla organizace a sociální funkce 

fotografických alb. Samotný výzkum je pak inspirovaný rozsáhlou studií uživatelů sociální 

sítě Instagram provedenou novomediálním teoretikem Lvem Manovichem, svou formou se 

však přibližuje spíše sociologickému bádání Pierra Bourdieu z 60. let 20. století. 

Cílem předkládané diplomové práce je syntézou teoretických poznatků nabytých 

studiem nových médií, filosofie, sémiotiky a sociologie popsat, jak se změnila sociální 

funkce fotografie a způsob organizace fotografických sbírek za poslední půlstoletí, které 

bylo ve znamení přechodu od analogové fotografie k fotografii digitální, potažmo přesunu 

od tradičních rodinných fotografických alb k online fotografickým sbírkám sdíleným na 

webu. Zároveň je cílem ověřit hypotézu, že fotoalbum v prostředí webu 2.0 přestává mít 

narativní funkci a stává se souborem fotografií jako modulárních fragmentů, narativ se 

stává přeskupitelným a ztrácí svou chronologickou vývojovou linii. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

3 Fotografie a fotoalba 

V této části diplomové práce se zabývám vývojem analogové fotografie, jejím 

sociálním užitím, funkcí fotografických alb a přechodem k digitální fotografii. Popisuji zde 

rozdíly v přístupu k fotografii i k tvorbě fotografických alb u různých společenských vrstev 

vyplývající z rozsáhlého sociologického výzkumu, který provedl Pierre Bourdieu ve 

Francii v 60. letech 20. století, přičemž se zaměřím zejména na rodinnou funkci fotografie, 

potažmo tvorbu rodinných fotografických alb. Na tento výzkum následně navazuji 

v praktické části diplomové práce, kde využívám metodu dotazníkového šetření 

u fotografujících uživatelů webu. 

 

3.1 Klasická analogová fotoalba 

Fotografická alba rodin z českého prostředí by se svým obsahem dala přirovnat 

k fotografickým albům, které Pierre Bourdieu popisuje v souvislosti s francouzskou 

rolnickou společností. V rodinných archivech dominovaly snímky zobrazující celé rodiny, 

případně individuální portréty jednotlivých členů rodiny nebo fotografie z rodinných oslav, 

svateb, křtů či pohřbů. Za příklad typického fotografického alba vzniklého na českém 

území pokládám fotoalbum, které představila Eva Syrovátková ve své bakalářské práci 

Proměny funkce osobní fotografie od rodinné kroniky k Webu 2.0.
1
 

 

3.1.1 Počátky fotografie a vznik amatérské fotografie 

Počátky fotografie jsou spojovány s rokem 1839, ve kterém současně došlo 

k vynálezu daguerrotypie a kalotypie, dvou prvních fotografických procesů, které 

umožňovaly zaznamenání obrazu.
2
 Daguerrotypie, která byla poprvé představena ve 

                                                           
1
 SYROVÁTKOVÁ, Eva. Proměny funkce osobní fotografie: od rodinné kroniky k Webu 2.0 [online]. Brno, 

2011 [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/342398/ff_b/Promeny_funkce_fotografie.pdf. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Mgr. Jan 

Zálešák, Ph.D. 
2
 SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2007. Základy sociologie, str. 25. 
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Francii vynálezcem Louisem Daguerrem, spočívala v „záznamu monochromatického 

obrazu na měděné destičce pokryté stříbrem.“
3
 Unikátní obraz vytvořený prostřednictvím 

daguerrotypie se nazýval „daguerrotyp“ a nebylo možné jeho kopírování ani 

rozmnožování. Předností daguerrotypie však byla ostrost a realismus zhotoveného obrazu, 

čímž vynikala nad kalotypií, která vytvářela obrazy neostřejší a více rozmazané.  

Daguerrotypie se tak vzhledem ke kvalitě fotografií, rychlosti jejich zhotovení a ceně stala 

ve společnosti poloviny 19. století velmi populární a svou oblibou kalotypii výrazně 

předčila.
4
 

Již v době prvních daguerrotypií byli nejčastěji fotografovaným objektem lidé 

a jejich činnosti. S rozvojem daguerrotypie se ve společnosti rozšířila také tvorba 

portrétních fotografií, které začaly nahrazovat tradiční portrétní malby. Výhoda 

fotografických portrétů spočívala v tom, že jejich zhotovení bylo v porovnání s malbou 

levnější a také rychlejší.
5
 „Došlo k demokratizaci portrétu: masově se vyráběly portréty 

individuální i skupinové, rodinné, školní, pracovní atd. Fotografie je užívána také při 

zaznamenávání důležitých rodinných událostí (křtiny, svatby, pohřby).“
6
 Fotografie se 

nerozšiřovala pouze v tradiční společnosti, ale stala se oblíbenou také mezi panovníky 

a královskými rodinami, tedy mezi nejvyššími společenskými vrstvami, kde obvykle plnila 

propagandistickou funkci. Nejrozšířenějším fotografickým stylem v éře daguerrotypie byl 

piktorialismus.
7
 Piktorialismus se snažil přiblížit fotografii oblasti výtvarného umění. 

V piktorialismu byl proto důraz kladen spíše na umělecké, evokativní a interpretativní 

kvality, než kvality dokumentární.
8
 „Přes toto stylistické omezení přinášejí daguerrotypy 

mnoho sociálních informací, zejména pokud jde o třídní rozdíly, nerovnost pohlaví, 

vládnoucí styl či módu, znaky prestiže, zvykových kánonů (např. hranic prezentace těla 

v prvních fotografických aktech).“
9
 Kromě nejrozšířenějších portrétních fotografií se 

                                                           
3
 SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2007. Základy sociologie, str. 25. 
4
 Tamtéž, str. 25-26. 

5
 Tamtéž, str. 26. 

6
 Tamtéž. 

7
 Tamtéž. 

8
 Pictorialism. Art Gallery NSW [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: 

https://www.artgallery.nsw.gov.au/education/learning-resources/education-kits/photography/pictorialism/ 
9
 SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2007. Základy sociologie, str. 26. 
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v počátcích daguerrotypie začínají objevovat také první panoramatické fotografie měst, 

snímky ulic, života ve městě nebo pracujících lidí.
10

 

Zlom v oblasti fotografické tvorby nastal roku 1888, kdy Eastman Kodak představil 

jednoduše ovladatelný ruční fotoaparát, který umožňoval laickým uživatelům snadno tvořit 

fotografie, a tím dal vzniknout zcela novému žánru masové, respektive amatérské 

fotografie. V průběhu 20. století pak fotoaparát prošel řadou změn a inovací, které 

zvyšovaly možnosti fotoaparátu (vynález elektronkové bleskové lampy, vynález 

zrcadlovky atd.) a zároveň usnadňovaly jeho ovládání (automatizace funkcí), které se tak 

postupně stávalo dostupným široké veřejnosti.
11

 „Stále větší snadnost focení způsobila, že 

si amatérská fotografie získala nebývalou oblibu.“
12

 Podle Christophera Musella a Pierra 

Bourdieu se tak fotografie stala „důležitou součástí všedního způsobu života a důležitým 

prostředníkem sociálních interakcí ve většině lidských společností.“
13

 

 

3.1.2 Sociální užití analogové fotografie 

Právě Pierre Bourdieu se ve své knize Photography: A Middle-Brow Art
14

 z roku 

1965 zaobíral sociálním užitím analogové fotografie. Bourdieu ve svém díle vycházel 

z vlastního, velmi rozsáhlého sociologického výzkumu provedeného na území Francie, ve 

kterém se zabýval sociální rolí fotografie v různých společenských vrstvách tehdejší 

francouzské společnosti. Jeho cílem bylo odpovědět na otázku, jaké důvody vedou různé 

sociální vrstvy k pořizování fotoaparátu a také, jak se liší způsob, jakým příslušníci daných 

vrstev fotoaparát užívají, respektive jakým způsobem fotografují. Ve způsobu pořizování 

fotografií a jejich prezentování je podle Pierra Bourdieu možné sledovat pravidla a normy, 

které platí pro jednotlivé třídy společnosti. Fotografování tak přináší „jedinečnou 

příležitost sledovat logiku, která může vést některé členy maloměstské společnosti 

k hledání originality ve své fotografické praxi osvobozené od její rodinné funkce, zatímco 
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11

 Tamtéž, str. 27. 
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 Tamtéž. 
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mnoho členů vyšších tříd může vést k odmítnutí horlivé náklonosti k praxi podezřívané 

z vulgarity z důvodu její popularizace.“
15

 

Jak jsem již zmínil výše, fotografie se od poloviny 20. století stala součástí 

každodenního života velkého množství lidí,
16

 což bylo dáno zejména její ekonomickou 

a technickou dostupností.
17

 „Jinými slovy, fotografování je nejobvyklejší věc ze všech 

kvůli existenci levných fotoaparátů, které jsou snadno použitelné, a protože inklinace 

k jejich užívání není výsledkem výcviku či vzdělání.“
18

 Bourdieu zdůrazňuje, že 

pořizování amatérských fotografií je úzce spjato zejména s  funkcí fotografie v rámci 

rodinného života, kde slouží k uchovávání důležitých životních momentů a událostí, čímž 

dochází k posilování integrace širší rodiny a potvrzování její vzájemné jednoty 

a soudržnosti. Podle Pierra Bourdieu je rodinná fotografie „rituálem domácího kultu, kde je 

rodina subjektem i objektem,“
19

 protože vyjadřuje jednak oslavné pocity, které rodina 

prožívá, a samotným vyjádřením oslavné pocity zároveň zesiluje. Samotný akt 

fotografování ve chvílích nejvyšší rodinné integrace (svatby, oslavy, svátky, dovolené atd.) 

tak ještě posiluje a zintenzivňuje pocit tohoto vzájemného sjednocení a radosti.
20

  

Z rozsáhlého sociologického výzkumu francouzské společnosti, který Bourdieu 

publikoval ve své knize Photography: A Middle-Brow Art
21

 taktéž vyplynulo, že největší 

společenský význam a funkce je rodinné fotografii přisuzována v prostředí venkovské 

rolnické komunity, která je sama o sobě silně integrovaná a založená na tradicích. 

Venkovská společnost se tak svými fotografickými zvyklostmi výrazně lišila od středních 

a vyšších tříd, ve kterých nebylo zvykem pořizovat rodinné fotografie, ani tvořit rodinná 

fotoalba. Střední třída upřednostňovala před rodinnou funkcí fotografie její funkci 

estetickou. Zástupci středních tříd přistupovali k fotografování tvůrčím, 

individualizovaným způsobem, převládala tak tendence prostřednictvím fotografie 

estetizovat a přinášet vlastní originální perspektivy. Fotografování bylo běžnou součástí 

života středních tříd, přičemž samotné fotografické praxi dominovalo pořizování snímků 

zachycujících například krajinu, akty, nebo dokonce snaha tvořit abstraktní fotografie. 
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Střední třída se odlišným přístupem k fotografii oproštěným od její rodinné funkce 

vymezovala vůči tradiční rolnické komunitě. Ještě více se odlišovali zástupci vyšších tříd, 

kteří téměř nefotografovali a ve svém soukromém životě se fotografování vyhýbali. 

Fotografií jako médiem bylo vyšší třídou opovrhováno, protože ji považovala za rituál 

lidové třídy a umění středních tříd, tedy nižších sociálních tříd, nad které se členové vyšší 

společnosti nadřazovali.
22

 Vyšší třída navíc považovala fotografii za „lacinou formu 

vyjádření vyhrazenou lidem bez talentu“
23

, zkrátka médium, které je příliš levné, aby mělo 

jakoukoliv finanční či uměleckou hodnotu.
24

 Jak dokládají výše popsané odlišnosti „různé 

společenské třídy mohou podléhat ve své fotografické praxi různým normám, ale 

přinejmenším sdílejí skutečnost, že se odlišují (různými způsoby) od normy, kterou se řídí 

nejběžnější praxe. Tímto způsobem fotografování poskytuje privilegovanou příležitost 

sledovat logiku, která může vést některé členy malé buržoazie k hledání originality 

v horlivé fotografické praxi osvobozené od rodinných funkcí, zatímco mnoho členů 

vyšších tříd může vést k odmítnutí zaníceného připoutání k praxi podezřelé z vulgarity 

vyplývající ze samotného faktu její popularizace.“
25

 

Rodinné fotografii se tedy Pierre Bourdieu věnuje zejména v souvislosti 

s venkovskou komunitou, ve které se fotografie rozvinula již mezi lety 1905 a 1914 a podle 

Bourdieu za jejím rychlým přijetím stála skutečnost, že fotografie „přišla naplnit dvě 

funkce, které existovaly už před jejím vznikem, a to obřadovost a nesmrtelnost, důležité 

oblasti kolektivního života.“
26

 

„Zaznamenávání úspěchů jednotlivců v rámci rodiny (jakož i jiných skupin) je 

nejstarším užitím fotografie.“
27

 Jednou z typických slavností, se kterou se fotografování 

neodmyslitelně pojí, byl svatební obřad. Podle Susan Sontagové se pořízení svatební 

fotografie novomanželů stalo stejně neodmyslitelnou součástí svatebního obřadu jako 

vyřčení novomanželského slibu.
28

 Pierre Bourdieu vnímá svatební fotografii jako rituál 

spojení dvou rodin prostřednictvím dvou osob, ženicha a nevěsty. Úkolem svatebního 

fotografa, jehož přítomnost na svatbě je považována za nutnou, je prostřednictvím 

fotografie zvěčnit všechny přítomné osoby, členy obou rodin na společné fotografii, čímž 
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dojde k vytvoření obrazového dokladu jejich vzájemného spojení. Zpětné prohlížení 

starých svatebních fotografií má následně povahu genealogické vědy. Při společném 

prohlížení svatebních fotografií matka vypráví dítěti o vazbách, které ho pojí s každým 

člověkem zachyceným na fotografii, popisuje vyobrazené osoby, vypráví, jak se jednotlivé 

páry seznámily a osvětluje společenské vazby v rámci obou rodin.
29

 „Stručně řečeno, 

svatební fotografie jsou skutečným sociogramem a také se tak čtou.“
30

 

Právě role vypravěče, kterou ve své knize Pierre Bourdieu zmiňuje, je pro chápání 

významu rodinných fotografií klíčová. Pokud již v rodině nežil žádný člověk, který 

dokázal identifikovat osoby vyobrazené na fotografii, rodinná fotografie v rámci rodiny 

ztratila význam, protože z obrazového sdělení samotného nebylo možné vyobrazené osoby 

ztotožnit a stanovit tak jejich sociální vazbu k ostatním členům rodiny. Role vypravěče 

mohla být do jisté míry nahrazena připojením textového popisku k fotografii, který 

napomáhal k zachování významu fotografie. Některé rodiny tak doplňovaly fotografie 

psanými texty, případně do fotoalb vkládaly různé druhy memorabilií jako vstupenky, 

jízdenky či tištěné programy.
31

 S ohledem na to, že fotografické sbírky byly od počátku 

fotografie spjaty spíše s ústní než písemnou tradicí, nebyl popisek běžnou součástí 

fotoalba.
32

 Problém stanovení významu v souvislosti s rodinnou analogovou fotografií 

ilustroval Siegfried Kracauer na příkladu 60 let staré osobní fotografie, na které je 

vyobrazena babička v době, kdy byla čtyřiadvacetiletou dívkou. Vzhledem k tomu, že 

fotografie neobsahuje popisek, závisí charakteristika zobrazené osoby na verbální tradici 

předávané v rodině po generace. Pokud by se však tato ústní tradice s postupem let 

vytratila, a neexistoval tak žádný člověk, který dokázal babičku či samotnou fotografii 

popsat, ze snímku jako takového již nikdy nebude možné babičku rekonstruovat a pro další 

pokolení bude pouhým obrazem anonymní ženy v historickém kostýmu.
33

  

 

                                                           
29

 BOURDIEU, Pierre. Photography, a middle-brow art. Cambridge: Polity Press, 1990, str. 20-23. 
30

 Tamtéž, str. 23. 
31

 MUSELLO, Christopher. Studying the Home Mode: An Exploration of Family Photography and Visual 

Communication. Studies in Visual Communication [online]. 1. 5. 1980, 6(1), 23-42 [cit. 2018-06-17]. 

Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/ba85/4e09e079decd1138a3829b91b6414e6b471e.pdf, str. 31. 
32

 Tamtéž, str. 40. 
33

 KRACAUER, Siegfried. Ornament masy: eseje. Praha: Academia, 2008. Europa (Academia), str. 44. 



 
 

17 

3.1.3 Rodinná fotoalba a jejich sociální funkce 

Z předchozího textu vyplývá, že s rodinnými fotografiemi je neodmyslitelně spjata 

tvorba rodinných fotografických alb. „Skrze fotografie sestavuje každá rodina vlastní 

portrétní kroniku – přenosnou kolekci obrazů, jež svědčí o jejich spřízněnosti.“
34

 Přestože 

se nejednalo o jediný způsob, jakým byly rodinné fotografie uchovávány, organizace 

snímků v rámci fotoalba byla ve společnosti nejrozšířenější. Kromě takto časově 

a tematicky organizovaných fotografických alb pak většina rodin obvykle vlastnila ještě 

určitý počet obecných, nezatříděných fotografií. Stejně jako se v různých rodinách lišily 

způsoby uchovávání fotografií, lišily se rovněž metody řazení snímků v rámci 

fotografických alb, avšak dominantní metodou byla organizace chronologická,
35

 tedy 

řazení fotografií v „logickém pořadí sociální paměti, evokujícím a sdělujícím vzpomínky 

na události, které si zasluhují být zachovány, protože skupina spatřuje faktor sjednocení 

v památkách své dřívější jednoty nebo – což je totéž – protože čerpá potvrzení současné 

jednoty ze své minulosti…“
36

 Společné rodinné album pak nejčastěji mapovalo zlomové 

a podstatné události v životě rodiny. Nejčastěji tak byly fotografovány tzv. přechodové 

rituály, tedy například křty, zahájení a dokončení studií, svatby, nebo pohřby rodinných 

členů.
37

 Chronologie ovšem nebyla příznačnou pouze pro reprezentativní rodinné 

fotografické kroniky, ale také pro menší, diskrétní fotografická alba mapující užší výsek 

rodinného života,
38

 kupříkladu život konkrétního rodinného příslušníka, kratší časový úsek 

(výlet či dovolenou) nebo věc (průběh stavby rodinného domu, rekonstrukci bytu apod.). 

Velmi oblíbenými byla fotoalba, která rodiče tvořili svým dětem, ve kterých chronologicky 

dokumentovali vývoj dítěte od okamžiku jeho narození až po dospělost.
39

  

Pierre Bourdieu ve svém výzkumu upozorňuje právě na spojitost fotografické praxe 

s přítomností dětí v domácnosti, přičemž upozorňuje na skutečnost, že v počátcích 

fotografie byli fotografování zejména dospělí a fotografie dětí a dětských slavností se 
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začaly objevovat až po roce 1945.
40

 Na výzkum provedený Pierrem Bourdieu se odvolává 

též Susan Sontagová ve své knize O fotografii
41

, kde uvádí: „Podle sociologického 

průzkumu vlastní ve Francii fotoaparát většina domácností, avšak u rodin s dětmi je 

pravděpodobnost vlastnictví dvojnásobná. Nefotografovat děti, zvláště když jsou malé, je 

znakem rodičovské lhostejnosti, stejně jako nepózovat pro maturitní fotografii je gestem 

adolescentní vzpoury.“
42

 

Podstatnou roli hrála také sebeprezentační funkce fotografických alb. Tato funkce 

podle polského sociologa Piotra Sztompky „probíhá dvojím způsobem: buď skrze 

pózované, idealizované portréty (např. při příležitosti svatby nebo ukončení školy) 

a idylické skupinové snímky (např. ze společných prázdnin), nebo prostřednictvím 

neočekávaných z úkrytu dělaných snímků, zachycujících plnokrevný život v humorných, či 

dokonce trochu kompromitujících situacích…“
43

 Podle Pierra Bourdieu byla rodinná 

fotografie pořízená v prostředí tradiční rolnické společnosti obvykle velmi stylizovaná, 

osoby na snímku se stavěly do formalizované pózy a vyjadřovaly štěstí a radost ze 

vzájemné přítomnosti. Rodinné fotografie měly ambici potvrzovat skutečnost samu a jejich 

řazením v rámci normalizovaných rodinných fotoalb docházelo k tvoření jakéhosi 

iluzivního, harmonického rodinného příběhu, který chronologicky mapoval nejšťastnější 

chvíle rodinné historie. Fotoalbum tak bylo prostředkem vzpomínání na šťastný rodinný 

život, do kterého se rodinní příslušníci měli možnost po generace vracet a posilovat tak 

rodinnou soudržnost.
44

 Při prohlížení fotografického alba se rodina scházela a vyprávěla si 

příběhy spjaté s vyfotografovanými událostmi a měla možnost vzpomínat na vyobrazené 

osoby, které už nežily. Fotoalbum tak vybízelo členy rodiny ke vzájemné interakci 

a nabízelo řadu konverzačních témat. Fotoalbum současně také sloužilo blízkým rodinným 

příbuzným k prezentování rodinných zážitků nebo k prezentování své rodiny novým 

známým.
45

 

Vzhledem k výše zmíněným charakteristikám Christopher Musello definoval čtyři 

základní funkce rodinné fotografie, mezi které patří: posilování rodinné pospolitosti; 
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podněcování a podpora komunikace mezi rodinnými příslušníky; sebeprezentování; 

dokumentování rodinného života. Pierre Bourdieu pak k těmto čtyřem funkcím rodinné 

fotografie přidal ještě funkci prestižní (fotografické zaznamenání rodinných úspěchů 

a rodinného bohatství) a nakonec také funkci zábavnou, kdy fotografování přináší potěšení, 

oproštění od všednosti, zábavu či legraci.
46

 

 

3.2 Digitální fotoalba 

3.2.1 Digitální fotografie 

Další revoluční změnu vnesl do fotografické sféry nástup digitální fotografie, 

potažmo digitálních fotoaparátů, které fotografickou praxi ještě více zjednodušili a učinili 

tak amatérské fotografování ještě oblíbenějším.
47

 Počátek rozvoje směřujícího k vynálezu 

digitálního fotoaparátu jsou datovány již do roku 1969, kdy G. Smith a W. Boyle vynalezli 

snímač typu CCD, který byl později využit společností Sony při vývoji prvního 

elektronického fotoaparátu, jež byl představen roku 1981 a nesl název Mavica. Fotoaparát 

Mavica však ještě nebyl digitálním fotoaparátem, ale fungoval „na principu televizní 

kamery, která ukládala statické obrázky z kamery.“
48

 V roce 1986 pak společnost Kodak 

vytvořila 1,4 megapixelový CCD senzor a následně představila digitální fotoaparát Kodak 

DSC 100, který byl vybaven senzorem s rozlišením 1,3 megapixelu. 
49

 K masivnímu 

rozvoji digitálních fotoaparátů ve společnosti docházelo až v druhé polovině 90. let, kdy se 

součástí domácností začaly postupně stávat osobní počítače. Skutečnost, že pořízení 

digitálního fotoaparátu úzce souviselo s přítomností osobního počítače v domácnosti, 

spočívala v tom, že digitální fotoaparát bez možnosti připojení k počítači ztrácel část svých 

benefitů, kterými disponoval v porovnání s klasickým fotoaparátem.
50

 Prvním digitálním 

fotoaparátem určeným ke komerčnímu prodeji se tak stal až Apple QuickTake 100, který 
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byl uveden na trh v roce 1994,
51

 a bylo možné jej propojit výhradně s počítači Apple 

Macintosh.
52

 

Digitální fotoaparáty disponovaly ve srovnání s klasickými (analogovými) 

fotoaparáty celou řadou výhod. Za největší výhodu digitálních fotoaparátů byla od počátku 

považována možnost okamžitého zhlédnutí zaznamenaného snímku na displeji 

fotografického zařízení, bez nutnosti čekání na vyvolání fotografického negativu. Pro 

uživatele digitálních fotoaparátů tak byla cesta k finální fotografii, ať už tištěné či 

elektronické, mnohem jednodušší a rychlejší. Stejné výhody skýtala digitální technologie 

i v případě nepovedených či nechtěných snímků. Zatímco v případě fotografického filmu 

nebylo možné nepovedenou fotografii nijak odstranit, digitální fotoaparát umožňoval 

chybné nebo nepovedené fotografie promazat a vyvolat tak pouze fotografie, které si 

uživatel přál. Nespornou výhodou také byla skutečnost, že paměťová karta sloužící 

k ukládání digitálních snímků pojala nesrovnatelně větší množství snímků než film 

u analogového fotoaparátu. V porovnání s uchováváním analogových filmů bylo pro 

amatérské fotografy výhodou také prostorově úspornější a jednodušší skladování 

digitálních fotografií jakožto dat.
53

 

 

3.2.2 Digitální fotoalba 

Příchod digitální fotografie s sebou kromě celé řady dalších změn přinesl také 

výraznou proměnu způsobu uchovávání amatérských fotografií a možností jejich 

prohlížení a sdílení. Digitální fotografie mohou být v současnosti ukládány jak v offline, 

tak v online prostředí. V offline prostředí mohou uživatelé digitálních fotoaparátů 

uchovávat své fotografie například na paměťových kartách, pevných discích, USB flash 

discích, DVD discích a mnoha dalších zařízeních Digitálně vytvořené fotografie je však 

zároveň možné, stejně jako v případě analogové fotografie, archivovat také v tištěné 

podobě, ať už v podobě klasických tištěných fotografií, nebo například v podobě fotoknih, 
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které rovněž navazují na tradici klasických fotografických alb známých z éry analogové 

fotografie.  
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4 Fotografická alba v prostředí webu 1.0 a 2.0 

V níže uvedené části své diplomové práce popisuji rozdíly mezi první a druhou 

generací World Wide Webu, tedy webem 1.0 a webem 2.0. Současně se zabývám 

i odlišnostmi webových fotografických služeb charakteristických pro obě generace webu. 

Jako příklad fotografické služby webu 1.0 podrobněji rozebírám funkce služby Ofoto, 

u webu 2.0 pak funkce služby Flickr a mobilní aplikace Instagram. 

 

4.1 Web 1.0 

World Wide Web, v překladu „celosvětová síť“, je nejvýznamnější součástí 

internetu, kterou je možné definovat jako „technicko-společenský systém pro interakci lidí 

založený na technologických sítích.“
54

 Tvůrcem a autorem samotné myšlenky webu je Tim 

Berners-Lee, který v roce 1989 poprvé představil ideu vzniku globálního hypertextového 

prostoru, jenž by umožnil vytvořit společnou informační síť, v jejímž rámci budou lidé 

moci komunikovat prostřednictvím vzájemně sdílených informací. Web 1.0 byl ve své 

podstatě webem statickým, podporujícím téměř výhradně jednosměrnou komunikaci. Ve 

svých počátcích byl web užíván zejména jako informační prostor pro podniky, které 

prostřednictvím vlastních webových stránek předávaly informace potencionálním 

zákazníkům. První generace webu tak svým návštěvníkům sloužila především pro potřeby 

vyhledávání a čtení informací, současně jim však nabízela pouze velmi omezené možnosti 

vzájemné interakce a participace na tvorbě webového obsahu.
55

 S ohledem na nízký počet 

producentů webového obsahu a malé možnosti jeho spolutvorby ze strany uživatelů, lze 

uživatele první generace webových služeb charakterizovat jako konzumenty, pasivní 

účastníky webu, kteří přichází konzumovat nabízené informace, aniž by svou přítomností 

či činností produkovali jakýkoliv nový obsah. Struktura webu 1.0 tedy byla založena na 

hierarchickém modelu striktně vymezujícím role tvůrců a konzumentů obsahu.
56
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4.2 Web 2.0 

Web 2.0 je obecně uznávaný termín, který se vžil jako označení nové nastupující 

generace webových služeb, jež se začaly rozvíjet po tzv. dotcomovém krachu neboli pádu 

internetových společností v roce 2001.
57

 Web 2.0 je nejčastěji charakterizován jako 

uživatelsky orientovaný, kolaborativní web, jenž ve srovnání s webem první generace 

nabízí uživatelům rozsáhlé možnosti interakce s menší mírou vnější kontroly, čímž 

umožňuje plnohodnotně využívat síly kolektivní inteligence. Myšlenka webu 2.0 je rovněž 

úzce spjata s pojetím webu jako platformy pro vytváření nového, uživatelsky 

generovaného obsahu.
58

 „V angličtině se v souvislosti s webem 2.0 používají termíny jako 

‚User generated media content‘ či ještě výstižnější ‚read / write web‘ – oba tyto termíny 

přitom akcentují možnost uživatelů měnit, přepisovat a jednoduše tvořit obsah webových 

stránek.“
59

 Termín web 2.0 bývá také často skloňován v souvislosti se vznikem a rozvojem 

sociálních sítí (Facebook, Twitter, Flickr atd.), wiki systémů (Wikipedia), komunikačních 

nástrojů a folksonomie.
60

 

Samotný termín Web 2.0 byl poprvé použit Dalem Doughertym, místopředsedou 

O´Reilly Media, v roce 2004. Vymezením nové nastupující verze webu se Tim O´Reilly se 

svými kolegy snažil upozornit na výše popsané revoluční tendence, které zásadním 

způsobem mění povahu World Wide Webu. Sám Tim O´Reilly, kterému je připisováno 

autorství celého konceptu webu 2.0, se pokusil komplexně shrnout základní charakteristiky 

a principy v článku What is Web 2.0
61

. Koncept webu 2.0 od svého uvedení spustil řadu 

diskusí, polemik a argumentů kritizujících nejasnou definici termínu a jeho neurčitý 

význam, ale také autorův přílišný technooptimismus a nereálnost některých jeho 

předpokladů.
62

 Často přejímanou definicí webu 2.0 se tak následně stala O´Reillyho druhá, 

stručnější definice, vydaná v reakci na jednu z kritik: „Web 2.0 je obchodní revoluce 

v počítačovém průmyslu způsobená přesunem na internet jako platformu a snahou 
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o porozumění pravidlům směřujícím k úspěchu na této nové platformě. Hlavními z těchto 

pravidel jsou tato: Vytvářejte aplikace, které využívají síťových efektů tak, že se budou 

s přibývajícím počtem lidí stále zlepšovat.“
63

  

Na těžkosti spojené s jakýmkoliv pokusem o přesnější vymezení druhé generace 

webu upozorňuje Adam Zbiejczuk ve své diplomové práci Web 2.0 - charakteristika 

a služby,
64

 podle kterého je web 2.0 „termín či fráze, kterou nelze nijak přesně definovat. 

Bližší pohled ovšem odhalí, že jinak to ani být nemůže, protože – a zde si můžeme dovolit 

odcitovat klasické McLuhanovo ‚Medium is a message‘‚ – web 2.0 se obecně místo 

klasických definic uchyluje k polím klíčových slov, což ukazuje na jeho neustálený 

charakter.“
65

  

 

4.3 Fotografická alba v prostředí webu 

Ve své snaze přiblížit čtenářům chápání webu 2.0 zformuloval Tim O´Reilly 

společně se svými kolegy ilustrativní seznam, kde postavil do opozice aplikace a principy 

reprezentující překonaný web 1.0 s těmi, které jsou svou povahou charakteristické pro 

novou nastupující generaci webu.  Dvojice webů Ofoto a Flickr, uvedená ve zmíněném 

výčtu, má dle O´Reillyho demonstrovat posun, který se odehrál v oblasti správy a sdílení 

digitálních fotografií, přičemž Ofoto zde figuruje jako představitel starší generace 

webových služeb a Flickr jako vzorová aplikace webu 2.0.
66

 O nadčasové platnosti 

O´Reillyho predikce týkající se budoucích tendencí v oblasti webových služeb zaměřených 

na sdílení digitálních fotografií svědčí, že zatímco Flickr je v současnosti jednou 

z nejvýznamnějších sociálních sítí zaměřených na správu digitálních fotografií, internetová 

fotogalerie Ofoto dnes již provozována není. Podrobný popis a rozbor fungování webů 

Ofoto a Flickr, který je představen na následujících stranách, nám umožní konkretizovat 
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samotný pojem „digitálního fotoalba“ a postihnout revoluční možnosti a nástroje, které do 

správy a organizace fotografických alb Flickr přinesl. 

 

4.3.1 Ofoto – fotografická služba webu 1.0 

Ofoto byla webová fotografická služba, která svým uživatelům umožňovala vytvářet 

online fotoalba z vlastních digitálních fotografií. Do fotografického alba bylo možné 

nahrávat digitální fotografie ve formátu JPEG a následně je pomocí internetu jednoduše 

sdílet se svými příbuznými či přáteli, kterým pak k prohlížení fotografií stačilo prosté 

navštívení dané webové stránky.
67

 

Služba Ofoto byla založena Lisou Gansky a Kamranem Mohseninem v roce 1999.
68

 

Obchodní model společnosti od počátku vycházel z předpokladu, že u lidí využívajících 

služeb digitálních fotoalb i nadále přetrvává primární zájem o tradiční tištěné fotografie. 

Výchozí službou, která byla uživatelům nabízena, tak byla možnost zakoupení tištěných 

verzí svých digitálních fotografií spravovaných v elektronickém fotoalbu. S orientací na 

klasické analogové fotografie korespondovaly také další služby, o které Ofoto postupem 

času rozšířilo svou nabídku a mezi něž patřilo například vyvolání fotografií z klasického 

35 mm filmu nebo internetový obchod s fotorámečky. I přes rozšiřování poskytovaných 

služeb se však základní schéma samotného webu Ofoto stále drželo elementárního modelu 

statického publikování.
69

  

Internetové úložiště pro archivaci fotografií a tvorbu alb bylo pro uživatele webu 

Ofoto k dispozici zdarma, avšak jeho využívání bylo podmíněno nákupem zboží či služeb 

nabízených na tomto webu. V případě, že uživatel po více než 12 měsíců na webu 

nenakoupil, společnost si vyhrazovala právo na vymazání veškerých snímků a alb, které 

daný uživatel na webu spravoval. Uživatelský účet včetně všech uložených fotografií mohl 

být správcem webu odstraněn rovněž z důvodu dlouhodobé neaktivity uživatele. I přes 

zmíněné nevýhody Ofoto v roce 2005 spravovalo účty přibližně 20 milionů uživatelů, kteří 

na webu sdíleli kolem 500 milionů digitálních snímků, čímž se v konkurenci webových 
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služeb Snapfish, Shutterfly a Yahoo Photos řadilo mezi nejvýznamnější webové služby 

zaměřené na sdílení digitálních fotografií. 
70

 

Z hlediska vlastnictví byl pro Ofoto zlomový rok 2001, kdy byla společnost Ofoto, 

Inc. prodána společnosti Eastman Kodak, avšak i po změně majitele vystupovala pod 

nezměněným názvem Ofoto až do roku 2005. V roce 2005 pak došlo k přejmenování webu 

na Kodak EasyShare Gallery, který byl posléze zkrácen na Kodak Gallery.
71

 Kodak 

Gallery definitivně ukončila svou činnost 2. července 2012 a veškeré fotografické sbírky 

více než 75 milionů uživatelů převedla pod webovou stránku Shutterfly.
72

 

 

4.3.2 Flickr – fotografická služba webu 2.0 

Stejně jako Ofoto vznikla i sociální síť Flickr primárně jako platforma pro sdílení 

digitálních fotografií. Zásadním rozdílem mezi oběma aplikacemi bylo, že zatímco Ofoto 

se zaměřovalo na prodej tištěných fotografií a fotografických služeb svým uživatelům, 

Flickr od této obchodní strategie od počátku zcela upustil.
73

 Na rozdíl od tradičních online 

fotoslužeb, jakými byly Ofoto, Snapfish, či Shutterfly, bylo cílem tvůrců Flickru vytvořit 

webovou platformu, která by uspokojovala nově vzniklé potřeby online komunity 

uživatelů využívajících webu pro sdílení digitálních snímků. K nárůstu zájmu velkého 

množství amatérských i profesionálních fotografů spravovat své digitální sbírky online 

a sdílet je s ostatními, zřejmě přispěl i fakt, že „fotoslužba Flickr byla spuštěna v roce 

2004, kdy již většina amerických domácností vlastnila digitální fotoaparát“
74

. 

Flickr, za jehož vznikem stála společnost Ludicorp v čele s jejími zakladateli 

Stewartem Butterfieldem a Caterinou Fakeovou, byl 10. února 2004 představen na 

O´Reilly Emerging Tech conference
75

 jako web zaměřený na hostování digitálních obrázků 
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a fotografií. V počátcích Flickru byla součástí stránek chatovací místnost, kde uživatelé 

mohli s ostatními sdílet své fotografie v reálném čase. Tato služba však byla nedlouho po 

svém spuštění zrušena.
76

 Funkce, která měla pro Flickr principiální význam byla poprvé 

spuštěna v květnu 2004, kdy došlo k zavedení možnosti přidávat tagy a komentáře 

k fotografiím. V červenci téhož roku pak následovalo zahájení funkce skupin (Groups), ve 

kterých se mohli sdružovat podobně fotograficky zaměření uživatelé a vzájemně sdílet 

fotografie vztahující se k určitému tématu. V následujících letech pak web rozšířil své 

služby o řadu dalších možností, mezi které patřilo například geotagování fotografií, sdílení 

videí, nebo označování osob na fotografiích. Došlo také k vytvoření mobilní aplikace 

Flickr pro chytré telefony s operačními systémy iOS a Android.
77

 Dnes Flickr navštěvuje 

více než 90 milionů uživatelů měsíčně,
78

 což společně s 10 miliardami sdílených obrázků
79

 

řadí Flickr mezi nejvýznamnější fotografické weby současnosti „a pro své vlastnosti je 

velmi často udáván za vzorový příklad webu 2.0. Plně v duchu principů webu 2.0 Flickr 

používá tagy, sociální sítě i reputační systém.“
80

 

Od počátku až do současnosti „Flickr funguje na principu obchodního modelu 

‚freemium‘, který je u webu 2.0 velmi rozšířen. Svým uživatelům nabízí základní přístup 

bezplatně, za rozšířené služby si však nechá zaplatit…“
81

 Flickr v současnosti ve své 

základní verzi, která je zcela zdarma nabízí svým uživatelům 1 TB úložného prostoru pro 

vkládání fotografií či videí a také nástroje na úpravu fotografií a správu fotografických 

sbírek. Zpoplatněné jsou pak verze Flickr pro a Flickr pro +, které uživatelům nabízí 

pokročilejší statistiky týkající se jejich sdílených fotografií, odstranění veškerých reklam či 

možnost automatického nahrávání fotografií z počítače pomocí aplikace Auto-Uploadr.
82

 

Jak jsem již naznačil výše, Flickr kromě poskytování online prostoru a umožnění 

sdílení digitálních fotografií otevřel také možnost vzájemné interakce a spolupráce mezi 

uživateli. Ti tak nově mohli označovat, hodnotit a komentovat fotografie ostatních či 
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přidávat k fotografiím tagy.
83

 Tvůrci Flickru vycházeli ze zkušenosti s tradičními tištěnými 

fotografickými alby, při jejichž prohlížení lidé u jednotlivých snímků často projevují 

emoce, nebo mají tendenci situaci zaznamenanou na fotografii verbálně popisovat či 

doplňovat. V souvislosti s tím Flickr od počátku uživatelům umožňoval vyjadřovat své 

pocity obdobným způsobem jako při prohlížení klasických fotoalb.
84

 

V úzké spojitosti se zavedením výše zmíněných nástrojů podněcujících aktivitu 

a vzájemnou interakci uživatelů je možné spatřovat také revoluční změnu, kterou Flickr 

vnesl do způsobu organizace fotografií. Zatímco tradiční fotoalbum bylo dílem úzké 

skupiny rodinných příslušníků a u původních webových fotoslužeb (Ofoto) bylo 

uspořádání snímků v rukou jednotlivce, tedy majitele daného uživatelského účtu, na 

Flickru se proces správy fotografií stal činností kolaborativní. Uživatelům se nově naskytla 

možnost „fotografie nejen sdílet, ale i posunout jejich obsah či jej dodatečně upravit (tzv. 

fotografii obalit indexy).“
85

 Těchto indexů, popřípadě metadat, které uživatelé 

v kolaborativním prostředí Flickru k fotografiím připojili, se zároveň Flickr již od počátku 

rozhodl využívat pro zefektivnění klasifikace sdílených snímků a zjednodušení jejich 

vyhledávání.
86

 Hodnocení, komentáře, popisky a tagy tak umožňovaly členit snímky do 

automaticky generovaných skupin, které na základě dostupných metadat sdružovaly 

například obsahově podobné či nejlépe hodnocené fotografie. S ohledem na skutečnost, že 

digitální fotografie sdílené na Flickru jsou na existenci těchto skupin zcela nezávislé, mohl 

být snímek zařazen do několika různých skupin, zároveň však nemusel být začleněn ani do 

jedné. Zatímco v online prostředí Flickru tak může jeden konkrétní digitální snímek 

figurovat v takřka libovolném množství skupin a fotografických sbírek, u tradičních 

fotografických alb stejná situace nastat nemůže bez vytvoření většího počtu identických 

kopií fotografie.
87

 

Zda uživatel zpřístupní své fotografie ostatním lidem a do jaké míry tak učiní, závisí 

pouze na jeho rozhodnutí vzhledem k širokým možnostem nastavení soukromí. „Nakolik 
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a s kým budou fotky sdíleny, je plně v rukou uživatele, který na web fotografie nahrál 

a kterému tak náleží veškerá pravomoc s fotkami nakládat.“
88

 

 

4.3.3 Instagram – fotografická mobilní aplikace 

Sociální síť Instagram je jednou z nejpopulárnějších mobilních aplikací současnosti, 

která se zaměřuje na upravování, prohlížení a sdílení digitálních fotografií. Za vznikem 

aplikace stáli absolventi Stanfordské univerzity Kevin Systrom a Mike Krieger,
89

 kteří 

službu spustili 6. října 2010. Aplikace Instagram byla na počátku k dispozici zdarma ke 

stažení pouze v internetovém obchodu App Store společnosti Apple, vznikla tedy jako 

exkluzivní aplikace pro uživatele mobilních telefonů Apple iPhone vybavených operačním 

systémem iOS. Systrom a Krieger spuštěním Instagramu reagovali na stále rostoucí oblibu 

mobilní fotografie a její klíčovou roli v prostředí sociálních sítí.
90

  

Rozvoj mobilní fotografie, tedy odklon od digitálních fotoaparátů, byl způsoben 

rovněž technologickým rozvojem integrovaných fotoaparátů, které se staly 

neodmyslitelnou součástí mobilních telefonů. Aplikace Instagram byla zprovozněna ve 

stejném roce, kdy společnost Apple představila mobilní telefon iPhone 4 vybavený 

šestimegapixelovým fotoaparátem, jež se v roce 2010 řadil mezi nejlepší dostupné mobilní 

fotoaparáty. Přestože kvalita fotografií pořízených na iPhone 4 nedosahovala kvality 

kompaktních fotoaparátů, iPhone v rukou amatérských fotografů začínal jejich funkci 

pozvolna nahrazovat.
91

 Systrom a Krieger se proto rozhodli vytvořit aplikaci, která bude 

zaměřena výhradně na mobilní fotografie, jejich vylepšování a efektivní sdílení. 

Od konkurenčních fotografických aplikací se aplikace Instagram od počátku 

odlišovala tradičním čtvercovým formátem fotografií a vlastními fotografickými filtry, za 

pomoci kterých uživatelé mohli fotografie jednoduše upravovat.
92

 V době svého uvedení 
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tak Instagram obsahoval 11 fotografických filtrů, které umožňovaly změnit barevný tón 

fotografií. Přelomovou funkcí Instagramu byla také možnost sdílet fotografie na několik 

sociálních sítí současně a jednoduše je tak ukázat všem svým přátelům a známým, aniž by 

musel snímek na každou síť nahrávat samostatně. Aplikace umožňovala uživateli 

synchronizovat Instagramový profil s dalšími jeho profily na sociálních sítích Facebook, 

Twitter, Flickr a Tumblr. Zavedení Instagramu tedy znamenalo především urychlení celého 

procesu nahrávání, sdílení a prohlížení mobilních fotografií pro všechny uživatele 

mobilních telefonů Apple bez ohledu na to, zda vlastnili iPhone první generace nebo 

aktuální model.
93

 Podle Systroma právě kombinace fotografických filtrů a způsobu 

sociálního šíření mobilních fotografií stála za úspěchem sociální sítě Instagram.
94

 Úspěch 

sociální sítě dokládá i skutečnost, že zatímco v prosinci 2010 Instagram dosáhl prvního 

milionu uživatelů, tak v září 2011 zde působilo již 10 milionů uživatelů a jejich počet stále 

rostl. Růst uživatelské komunity navíc podpořilo také spuštění verze pro mobilní telefony 

s operačním systémem Android, ke kterému došlo v dubnu 2012.
95

 

Se stále narůstajícím počtem uživatelů konzumujících fotografie prostřednictvím 

mobilního telefonu a strategií založenou na jednoduchém, rychlém a efektivním sdílení 

mobilních fotografií v online prostoru se Instagram stával konkurencí pro sociální síť 

Facebook, která se jej proto v dubnu 2012 rozhodla koupit.
96

 Aplikace Instagram tedy od 

roku 2012 spadá pod společnost Facebook, které tato investice „měla do budoucna zajistit 

stabilní pozici na trhu. Z jednoho prostého důvodu: Facebook je postavený na fotkách (…) 

Jenže svět desktopového prohlížeče přestává být pro fotky hlavním teritoriem. Čím dál 

více uživatelů chce pořízené snímky sdílet okamžitě a jednoduše ze svého chytrého 

telefonu a ze stejných zařízení je chtějí také prohlížet.“
97

 Stejně jako při pořizování 

digitálních fotografií začaly mobilní telefony nahrazovat kompaktní fotoaparáty, tak 

                                                           
93

 Welcome to Instagram. Instagram [online]. c2015, October 5, 2010 [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: 

http://instagram.tumblr.com/post/8755272623/welcome-to-instagram 
94

 JARVEY, Natalie. How Instagram's Filters Got Their Names. The Hollywood Reporter [online]. c2018, 14. 

7. 2016 [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: https://www.hollywoodreporter.com/news/instagram-filters-history-

names-explained-910720 
95

 The Complete History of Instagram: 2010-2013. We Are Social Media [online]. c2013 [cit. 2018-06-17]. 

Dostupné z: https://i1.wp.com/wersm.com/wp-

content/uploads/2014/01/wersm_infographic_Instagram_story.png 
96

 SEDLÁK, Jan. Proč Facebook zaplatil miliardu dolarů za Instagram. E15.cz [online]. Czech News Center, 

11. dubna 2012 [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/proc-

facebook-zaplatil-miliardu-dolaru-za-instagram-758751 
97

 Tamtéž. 



 
 

31 

v případě prohlížení, sdílení a úprav začali uživatelé přecházet od klasických počítačů 

a notebooků k mobilním telefonům a tabletům.
98

 

Fotografie mohly být v rámci Instagramu sdíleny veřejně nebo soukromě s lidmi, 

kterým uživatel sledování obsahu předem povolil. Aplikace Instagram od svých počátků 

nabízela uživatelům pět základních záložek, tedy Feed (obsah), Popular (oblíbené), Share 

(sdílet), News (novinky) a Profile (profil).
99

 Fotografie, které se uživatel rozhodl sdílet 

prostřednictvím záložky Share, se ukládají na uživatelův profil (Profile), který tak tvoří 

sbírku jeho fotografií a videí. Na profilové stránce je zobrazena profilová fotografie a také 

uveden počet sdílených příspěvků a počet sledujících a sledovaných uživatelů. Klíčovou 

roli v rámci Instagramu hraje domovská stránka tzv. Feed, na které se uživateli zobrazují 

nejen vlastní fotografie, ale i veškerý obsah přidaný lidmi, které sleduje. Uživatel pak 

obsah ostatních uživatelů může komentovat nebo označit jako „To se mi líbí“. Záložka 

Popular slouží k vyhledávání obsahu, který je v rámci Instagramu potencionálně 

nejzajímavější a mohl by tak uživatele oslovit. Záložka News pak uživatele informuje 

o rtom, jací uživatelé a kdy označili jeho fotografie tlačítkem „like“, nebo je okomentovali. 

Zároveň podává informace o aktivitě sledovaných uživatelů, zobrazuje chronologicky 

seřazený přehled fotografií, které označili tlačítkem „like“, nebo je okomentovali.
100

 

Ačkoliv Instagram neustále rozšiřuje své funkce (Instagram Stories, Instagram Direct atd.) 

a možnosti, základní členění aplikace je v současnosti stejné jako v době jejího spuštění. 

Stejně jako v případě Flickru je také na Instagramu možné kategorizovat obrovské 

množství sdílených fotografií z hlediska různých aspektů. Z pohledu organizace fotografií 

se pro Instagram stala příznačnou klasifikace snímků prostřednictvím hashtagů. Vložení 

hashtagu do popisků a komentářů pod fotografii umožňuje prostřednictvím jednoho 

kliknutí zobrazit veškeré snímky označené daným hashtagem. Tato funkce byla poprvé 

spuštěna v lednu 2011 a stala se jednou ze základních funkcí Instagramu (viz kapitola 

Folksonomie na Instagramu).
101

 Dalším z nástrojů pro klasifikaci fotografií v prostředí 

Instagramu se stala funkce Fotografických map (Photo Maps), která spočívala v rozmístění 
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fotografií na interaktivní mapě podle místa, kde byly pořízeny. Fotografie byla na mapu 

přidána po souhlasu uživatele za pomoci geografické polohy zaznamenané při pořizování 

fotografie za pomoci mobilního telefonu. K fotografii bylo současně možné připojit také 

přesný název místa, na kterém byla pořízena.
102

 V květnu 2013 pak Instagram spustil 

i funkci přidávání tagů, známou z prostředí Flickru. Pomocí tagů uživatel mohl přímo ve 

fotografii označit zobrazenou osobu, místo, zvíře, nebo věc pomocí štítku. Štítek pak 

sloužil jako hypertextový odkaz, pomocí kterého bylo možné se přesměrovat na profil 

uživatele označeného na fotografii. Současně se spuštěním funkce tagů byla na profilovou 

stránku přidána funkce, pomocí které si uživatel (kromě jím přidaných fotografií) může 

zobrazit i fotografie, na kterých je označen ostatními uživateli. Instagram se pomocí těchto 

klasifikačních nástrojů snažil prostřednictvím uživatelů odpovědět na tři otázky týkající se 

fotografií, tedy „co“ je zobrazeno na fotografii, což pomáhal zodpovědět popisek 

a hashtag, dále „kde“ byla fotografie pořízena, což bylo udáváno pomocí geomapy a dále 

„kdo“ je zobrazen na fotografii, což se uživatel dozvěděl prostřednictvím tagů.
103

  

 

4.4 Instagram v pojetí Lva Manoviche 

Lev Manovich provedl rozsáhlý výzkum zaměřený na analýzu fotografií sdílených 

na sociální síti Instagram. Manovich ve své knize Instagram and Contemporary Image
104

 

vycházel z kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. V případě 

kvalitativního výzkumu čerpal z teorií mediálních studií a historie umění, v případě 

kvantitativní analýzy pak využíval kombinace „velkých kulturních dat“ a výpočetních 

metod. Manovich ve své analýze pracoval se vzorkem 15 milionů fotografií sdílených na 

sociální síti Instagram, přičemž předmětem analýzy byly výhradně snímky sdílené 

v období mezi lety 2012 a 2015 na území 16 globálních měst ležících v různých oblastech 

světa. Součástí výzkumu tak byly snímky, které uživatelé Instagramu sdíleli například na 

území New Yorku, Berlína, Moskvy, Tokia či Bangkoku a dalších vybraných světových 

metropolí. Manovich svůj výzkum současně doplnil rovněž neformálními informacemi ze 

                                                           
102

 Instagram 3.0 – Photo Maps & More. Instagram [online]. c2015, August 16, 2012 [cit. 2018-06-17]. 

Dostupné z: http://instagram.tumblr.com/post/29555443184/instagram-30-photo-maps-more-weve-been 
103

 Introducing Photos of You. Instagram [online]. c2015, May 2, 2013 [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: 

http://instagram.tumblr.com/post/49445004952/photosofyou 
104

 MANOVICH, Lev. Instagram and Contemporary Image [online]. USA, 2017, s. [cit. 2018-06-27]. 

Dostupné z: http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image 



 
 

33 

svého dalšího výzkumu věnovanému kultuře mobilního fotografování, který probíhal 

v letech 2012 až 2015 v 58 světových městech.
105

 

„Miliony lidí po celém světě dnes používají digitální nástroje a platformy k vytváření 

a sdílení sofistikovaných kulturních artefaktů.“
106

 Vzhledem k tomu, že Instagram 

a podobné sociální sítě jsou dnes celosvětově používané, chápe Manovich svou analýzu 

Instagramu jako jakési „okno do identit mladé globální generace propojené společnými 

platformami sociálních médií, kulturní citlivostí a vizuální estetikou.“
107

 

Manovich poukazuje na neustálou proměnlivost a vývoj aplikačního prostředí 

Instagramu, v rámci kterého neustále přibývají nové funkce a možnosti, zatímco jiné 

nepoužívané funkce zanikají. Výzkum v oblasti Instagramu ovšem není ovlivněn pouze 

proměnlivostí aplikace samotné, ale výsledky výzkumu jsou ovlivňovány rovněž okolními 

jevy, jakými jsou například postupný nárůst počtu uživatelů sítě, postupné navyšování 

kvality fotoaparátů zabudovaných v mobilních telefonech nebo proměny přístupu inzerentů 

k Instagramu spočívající v neustálém zavádění nových možností reklamního 

a marketingového využití Instagramu. Tyto a mnohé další změny související 

s technologickým rozvojem a proměnami uživatelského chování dle Manoviche mají za 

následek, že charakteristiky, které vzešly z jeho výzkumu provedeného v prostředí sociální 

sítě Instagram se v budoucnu pravděpodobně budou měnit, či některé z nich pozbydou 

platnosti. „Instagram neustále upravuje a rozšiřuje svou platformu a jeho uživatelé mění 

svou taktiku.“108 

Lev Manovich ve své knize Instagram and Contemporary Image
109

 rozlišuje tři typy 

fotografií, které jsou sdíleny v prostředí sociální sítě Instagram, konkrétně se jedná 

o všední fotografie (casual photographs), profesionální fotografie (professional 

photographs) a designové fotografie (designed photographs).110 
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Jako všední fotografie Manovich označuje snímky, jejichž cílem „je dokumentovat 

zážitek, situaci nebo reprezentovat osobu či skupinu lidí.“111 Dle Manoviche všední 

fotografie sdílené v prostředí sociální sítě Instagram navazují na tradici amatérské rodinné 

fotografie, jež byla velmi populární v dobách analogové fotografie. Manovich rozvoj 

rodinné fotografie datuje do 50. let 20. století, kdy došlo ke snížení nákladů na vyvolání 

barevných fotografických filmů a fotografická praxe se tak stala populární v prostředí 

laické veřejnosti. Stejně jako v případě tradiční rodinné fotografie převládá i v oblasti 

všedních snímků reprezentativní funkce fotografie nad její funkcí estetickou. Tvůrci 

všedních snímků tedy při jejich pořizování neberou ohled na kompozici fotografie, správný 

kontrast či barevnost snímku.112 

Druhým typem snímků, které se v prostředí sociální sítě Instagram vyskytují, jsou 

profesionální fotografie. Manovich však slovem „profesionální“ neoznačuje fotografie 

vytvořené a sdílené osobami, které se fotografováním živí, ale snímky běžných uživatelů, 

kteří se řídí pravidly „správného“ fotografování. Tvůrcům profesionální fotografie již 

nejde pouze o zaznamenání určitého místa či osoby, ale důležitou se pro ně stává estetická 

funkce fotografie.113 Profesionální tvůrci se tedy ve své fotografické praxi snaží 

o respektování „pravidel, konvencí a technik, které se pravděpodobně učí buď v online 

výukových programech, příspěvcích, videích nebo ve (fotografických) kurzech.“114 

Třetím a posledním typem snímků sdílených na Instagramu jsou dle Manoviche tzv. 

designové fotografie. Charakteristickým rysem designových fotografií je, že jsou obvykle 

silně stylizované.115 Tvůrci designových fotografií obvykle používají jednotný způsob 

úpravy a stylizace u všech sdílených fotografií, jejich instagramové profily tak mívají 

jednotný styl a barevné ladění. Manovich podotýká, že designové fotografie disponují jak 

charakteristikami moderní fotografie, tak obsahují také prvky příznačné pro moderní 

grafický design.116 Designové fotografie se vrací k „tradici moderního umění, designu 
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a fotografie 20. let 20. století. Jež byla dále rozvíjena v komerční módě, reklamě a redakční 

fotografii v rozmezí 40. a 50. let 20. století.“117 

Pro tvůrce profesionálních a designových fotografií je příznačná odlišná fotografická 

estetika. Manovich v souvislosti s instagramovou fotografií užívá pojmu „estetika“ pro 

označení kombinace „vizuálního stylu, fotografických technik a druhů obsahu“,118 tedy tří 

aspektů, které ve fotografiích sdílených na Instagramu obvykle vystupují společně.119 

Estetika profesionálních fotografií dle Manoviche spočívá „v hluboké perspektivě, velkých 

otevřených prostorech a nekonečných detailech v každé části fotografie. Designová 

estetika, jak můžeme spatřit na stránkách galerie VSCO, je o detailech, mělkých 

prostorech, velkých jednobarevných plochách a u většiny, či všech fotografií o malých, či 

žádných detailech.“120 Charakteristickými jsou pro profesionální fotografii snímky 

otevřené krajiny ilustrující její složité linie a křivky. Tvůrci profesionálních snímků si tak 

zakládají na perspektivě a jejich ideálem je dosáhnout ve své fotografii dokonale 

symetrické kompozice. Naproti tomu pro tvůrce designové fotografie jsou charakteristické 

detailní záběry ilustrující objekty, či detaily lidské tváře, nebo těla. Na rozdíl od zvlněných 

a nepravidelných linií přírody u krajinářské fotografie jsou v případě designových snímků 

veškeré linie zcela přesné, protože tvůrce fotografie obvykle zachycuje prostředí, které je 

pro danou fotografii speciálně zinscenováno. Pro designové snímky je typické rovněž 

fotografování plochých scén zachycovaných pohledem shora. Ve srovnání s profesionální 

fotografií je tak kompozice designových snímků převážně asymetrická.121 
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5 Charakteristiky webu 2.0 

V této kapitole se věnuji komunikačnímu modelu many-to-many, jenž je typický pro 

prostředí nových médií, potažmo sociálních sítí, které jsou v současné době využívány pro 

sdílení a správu fotografií. Dále popisuji vybrané charakteristiky webu 2.0 a jejich projevy 

v prostředí fotografických webů Flickr a Instagram. Zaměřil jsem se na folksonomii, 

reputační systémy, mashupy a produžívání. 

 

5.1 Komunikační model many-to-many 

Mediální teoretik Vin Crosbie ve svém článku What is "New Media"?
122

 představil 

teorii, jejímž cílem je ozřejmit proměny komunikačního modelu, které vyvstaly s nástupem 

nových médií. Ve své teorii se „odvolává na původní význam slova médium, když tvrdí, že 

noviny, televize nebo internet nejsou médii; ale pouze nositeli či prostředky (vehicles) 

médií, v jeho pojetí tak médium odpovídá spíše komunikačnímu modelu.“
123

 

Vin Crosbie tak poukazuje na existenci pouhých tří komunikačních médií, respektive 

třech základních komunikačních modelů, které analogicky přirovnává ke třem existujícím 

způsobům transportu. Prvním komunikačním médiem je interpersonální komunikace 

(komunikační model one-to-one), kterou Crosbie přirovnává k pohybu po pevnině, 

respektive po souši. Interpersonální komunikace je podle Crosbieho nejstarším a nejčastěji 

používaným komunikačním modelem, kterého je obvykle užíváno pro komunikaci mezi 

dvěma lidmi. Interpersonální komunikace je pro člověka přirozená a ve své podstatě 

nevyžaduje použití jakékoliv technologie, stejně tak jako není nezbytně nutné používat 

dopravní prostředky k pohybu po souši. Výhodou tohoto komunikačního modelu je, že 

všichni lidé, kteří se komunikace účastní, mají vzájemnou kontrolu nad obsahem, který 

ostatním aktérům sdělují a tento komunikovaný obsah tak mohou přizpůsobit zájmům 
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a potřebám jednotlivých účastníků. Nevýhodou pak je, že možnost kontroly 

a individualizace obsahu s narůstajícím počtem participantů výrazně klesá.
124

 

Druhým typem komunikačního média je pak masové médium (komunikační model 

one-to-many), které tvoří analogii s pohybem po vodě. Model masové komunikace, stejně 

jako interpersonální komunikační model předcházel vzniku jakýchkoliv technologií, tudíž 

není na jejich existenci bezpodmínečně závislý. Typickým příkladem využití masového 

komunikačního modelu před vynalezením technologií jsou dávné projevy jednotlivců 

(kmenových vůdců, králů a kněží atd.), kteří promlouvali k většímu množství lidí 

(příslušníkům kmene kmenu, poddaným, věřícím).
125

 Později vynalezené technologie však 

umožnily zvýšit rychlost přenosu sdělení a také přinesly možnost globálního dosahu, což 

platí i v příměru transportu po vodě, „kdy není technologie nutná jen do jistého momentu. 

Pokud chceme přeplavat oceán nebo promluvit k národu, bez technologie se 

neobejdeme.“
126

 Ve srovnání s interpersonálním modelem sdělení nelze komunikaci 

individualizovat na základě potřeb příjemců, kteří zároveň nemají žádnou kontrolu nad 

jejím obsahem. Charakteristickým rysem masové komunikace je, že jeden vysílatel, který 

má nad obsahem absolutní kontrolu, může sdělení vysílat velkému množství příjemců.
127

 

Jak z analýzy prvních dvou komunikačních modelů vyplývá, tak „oba tyto modely 

nejsou na technologii přímo závislé, ale mohou ji využít k překonání bariér: 

u interpersonální komunikace je to např. dopis, telefonát, u masové komunikace noviny, 

rádio, film, televize.“
128

 V porovnání s těmito dvěma modely se výrazně liší třetí 

komunikační model, kterým je nové médium (komunikační model many-to-many), jež Vin 

Crosbie metaforicky přirovnává k pohybu ve vzduchu. Nové médium je oproti prvním 

dvěma komunikačním modelům relativně nové, a jak vyplývá i z uvedeného příměru 

k létání, bez použití technologie se již neobejde.
129

 Nástupu nového komunikačního 
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modelu podle Vina Crosbieho předcházel vývoj celé řady přelomových technologií, mezi 

které lze zařadit například vynález digitální komunikace, zavedení TCP/IP protokolů, 

spuštění armádní sítě ARPANET, nebo sestrojení prvního osobního počítače. Z pozdějších 

vynálezů, které vytvoření nového média nezbytně přecházely, Crosbie jmenuje také 

zavedení Hypertext Transport Protocol (HTTP), otevření internetu veřejnosti či vynález 

prvního grafického prohlížeče. Tyto a mnohé další technologické inovace, které se 

rozvíjely v období od konce 40. let do počátku 90. let 20. století, následně konvergovaly do 

nového komunikačního média, které v sobě spojuje výhody interpersonálního a masového 

média.
130

 

Pro nové médium je charakteristické, že individualizovaný obsah sdělení může být 

souběžně komunikován s potenciálně nekonečným počtem osob, přičemž všechny osoby 

zapojené do komunikace mají rovnocennou možnost sdílený obsah kontrolovat. Nové 

médium se tak zároveň zbavilo komplementárních nevýhod prvních dvou typů médií.
131

 

„Je revoluční v tom smyslu, že přináší otevřenost a demokratizaci společnosti. Mění 

zavedené vztahy a dává nové rysy termínu komunikace. Otřásá tradičním paradigmatem 

hromadných sdělovacích prostředků, které fungovaly na principu broadcastingu a radikálně 

mění rozložení sil a vlivu v komunikační sféře. Otevírá možnosti pro novou úroveň tvorby 

sociálních sítí (social networking) a spojuje uživatele do nových komunit.“
132

 

 

5.2 Produžívání – rozplynutí hranice autor/divák 

S nástupem komunikačního modelu many-to-many je úzce spjat fenomén 

produžívání (produsage) zavedený mediálním teoretikem Axelem Brunsem. V důsledku 

rozšíření participace uživatelů na tvorbě obsahu, které s sebou přinesl nástup aplikací webu 

2.0, začalo docházet k rozplývání dříve zřetelné hranice mezi producenty či autory obsahu 

(producers) a jeho uživateli (consumers), kteří vytvořený obsah konzumují. Podle 
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Brunsovy teorie tak prostředí webu 2.0 dalo vzniknout hybridní roli tzv. produživatelů 

(produsers), tedy uživatelů, kteří na tvorbě obsahu aktivně participují.
133

 

Axel Bruns zavedením termínu produživatel (produser) v oblasti komunikace 

navazoval na teorii amerického futurologa Alvina Tofflera, který již v 80. letech 20. století 

zavedl pro označení proaktivních spotřebitelů termín prozument (prosumer). Prozumenty 

(prosumers) označuje spotřebitele, kteří k produktům, které jsou jim výrobci předkládány, 

přistupují aktivně a pomocí zpětné vazby mají možnost ovlivnit charakter výsledného 

produktu.
134

 

Ve svém článku Towards Produsage: Futures for User-Led Content Pruduction
135

 

Axel Bruns stanovil pět základních principů charakteristických pro prostředí, kde dochází 

k produžívání, a kterými jsou produkce obsahu vedená uživateli; kolaborativní zapojení; 

palimpsestický, iterativní a evoluční rozvoj; alternativní přístupy k duševnímu vlastnictví; 

heterarchické, propustné komunitní struktury.
136

 

První dva zmíněné principy charakterizují revoluční změny v chování uživatelů, 

které nastaly s příchodem aplikací webu 2.0 podporujících kolaboraci při tvorbě webového 

obsahu. Jak jsem již v úvodu této kapitoly zmínil, v prostředí webu 2.0 uživatel přestává 

být pouhým pasivním konzumentem obsahu, jako tomu bylo u první generace webu, ale 

aktivně se podílí na jeho tvorbě a rozvoji. Z prvně jmenovaného principu spočívajícího 

v produkci obsahu vedené uživateli, ostatně vychází samotné označení produživatele 

(produser), jako osoby, která v prostředí webu plní současně a neodlučitelně funkci 

producenta obsahu (producer) i tradiční funkci konzumenta (consumer). U produživatele 

však, na rozdíl od pasivního diváka, vede užívání (konzumování) webu „k identifikaci 

příležitostí dalšího rozšíření a zlepšení stávajícího obsahu.“
137

  

Podle Axela Brunse dávají produživatelé při tvorbě a zdokonalování webového 

obsahu přednost kolektivní spolupráci před vytvářením individuálního obsahu. 

K neustálému vylepšování stávajícího obsahu jsou produživatelé vedeni nejen svou vlastní 
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motivací, ale rovněž prostředím samotných webových aplikací, jejichž tvůrci přizpůsobují 

strukturu webu vzájemné kolaboraci a vytváří webové stránky tak, aby je uživatelé mohli 

užívat jako nástroje pro tvorbu nového obsahu. Vzorovým příkladem webu, pro který je 

produžívání příznačné je internetová encyklopedie Wikipedie a také sociální sítě jako 

Facebook, Flickr, Youtube a mnohé další aplikace webu 2.0.
138

 

Třetí (Palimpsestický, iterativní a evoluční rozvoj) a čtvrtý (Alternativní přístupy 

k duševnímu vlastnictví) princip produžívání charakterizují klíčové atributy obsahu, který 

je v produživatelském prostředí tvořen, a to jak z hlediska jeho specifické povahy, tak 

z hlediska jeho problematické zařaditelnosti do tradičních rámců autorskoprávních vztahů. 

V produživatelském prostředí jsou stávající verze neustále a opakovaně vylepšovány, 

webový obsah tak prochází evolučním vývojem. Axel Bruns toto iterativní vylepšování 

stávajícího obsahu přirovnává k palimpsestu, opakovaně přepisovanému vícevrstvému 

dokumentu.
139

 Stejně jako je v případě palimpsestu možné se analytickými metodami 

dopátrat původního, přepsaného textu,
140

 tak je i v případě webového obsahu možné se 

pomocí různých webových nástrojů či softwaru dopátrat původní verze, což „je patrné 

například na Wikipedii s jejími propracovanými nástroji historie stránky, nebo ve 

schopnosti sledovat historii vzniku hudební stopy v produživatelském prostředí webu 

ccMixter.“
141

  

V případě iterativního vylepšování stávajícího webového obsahu je však nutné více, 

či méně stavět na práci svých předchůdců, nebo vycházet z tvorby ostatních uživatelů. 

Axel Bruns tak v souvislosti s produžíváním upozorňuje na nutnost nahlížet na práva 

týkající se duševního vlastnictví zcela novým způsobem. Ideálem zákonů věnovaných 

duševnímu vlastnictví by měl být rovnovážný stav mezi dvěma extrémními póly, tedy 

striktním lpěním na autorských právech a úplným uvolněním veškerého obsahu veřejnosti. 

Zatímco snahy o přísné dodržování autorských práv jsou v rozporu s myšlenkou webu jako 

tvůrčího produživatelského prostředí, úplné zrušení zákonů o duševním majetku „by se 
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časem ukázalo jako kontraproduktivní, protože jednou z motivací producentů obsahu stále 

zůstává schopnost být viděn jako přispěvatel rozptýleného produživatelského úsilí.“
142

 

Pro stránky založené na principu produžívání je ideálem rovnovážný stav mezi 

otevřeností novým uživatelům a udržováním stávající struktury. Produživatelské webové 

komunity jsou charakteristické svou heterarchickou strukturou, která „nevykazuje ani čistě 

hierarchické organizační rysy, ani nepůsobí jednoduše jako nikým neřízená anarchie.“
143

 

Podle Brunse je ukázkovým příkladem webu s heterarchickou strukturou internetová 

encyklopedie Wikipedie.
144

 V prostředí Wikipedie a dalších obdobných webů fungujících 

na principu produžívání je v rámci  produživatelské komunity obvykle vyčleněna skupina 

administrátorů disponujících určitými pravomocemi, kteří mají možnost kontrolovat obsah 

přidávaný ostatními členy webové komunity, čímž pomáhají udržovat strukturu daného 

webu. Tito administrátoři mohou být z řad uživatelů vybráni například hlasováním v rámci 

komunity, nebo správcovství nabývají na základě seniority či náhodného výběru. 

Udržování heterarchické struktury je pro rozvoj webu klíčové, protože v případě, že by se 

noví uživatelé připojovali k participaci bez jakékoliv formy individuální nebo vzájemné 

komunitní kontroly, došlo by ke ztrátě soudržnosti webových stránek.
145

 Naopak 

u webových stránek, jež jsou ovládány uzavřenou skupinou participantů „je 

nepravděpodobné, že mezi sebe přilákají nové produživatele, neboť se pravděpodobně 

budou cítit odcizeni.“
146

 

 

5.2.1 Produžívání na Flickru 

Problematice produžívání v prostředí fotografického webu Flickr se Axel Bruns blíže 

věnuje v kapitole The Art of Produsage: Distributed Creativity ve své knize Blogs, 

Wikipedia, Second Life and Beyond.
147

  Axel Bruns webovou fotoslužbu Flickr označuje za 
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jedno ze vzorových netextových prostředí, v jehož rámci se rozvinulo kolaborativní 

chování známé z oblasti literární fanfikce, konkrétně pak z komunity autorů tzv. „slash 

fikce“.
148

 Literární fanfikce je tvořena komunitami, „které rozšiřují stávající textová 

universa tištěné, televizní a filmové populární kultury přidáváním svých vlastních příběhů, 

které jsou vnitřně konzistentní s fiktivním universem, v němž působí (a které se v případě 

slash fikce zaměřují zejména na romantické a sexuální setkávání mezi zavedenými 

postavami).“
149

  

Při psaní fanfikce hraje klíčovou roli produživatelská komunita fanoušků, jejíž 

členové sami aktivně tvoří vlastní pokračování známých fiktivních příběhů, o která se 

mohou bezprostředně podělit s ostatními participanty a získat tak okamžitou zpětnou 

vazbu, ať už jde o zhodnocení literárních kvalit textu či posouzení jeho relevance v rámci 

daného fiktivního universa. Sugar Quill, webová stránka zaměřující se na fanfikci ze světa 

Harryho Pottera a další fanouškovské weby kromě výše zmíněných možností podporují 

také přímou kolektivní spolupráci při tvorbě příběhů. Pisatelé mohou svůj text již 

v průběhu tvorby zasílat tzv. beta-čtenářům, tedy vybraným členům komunity, kteří 

hodnotí kvalitu předkládaného díla, respektive pomáhají text doplnit a upravit jak po 

formální, tak i věcné stránce. Výsledný příběh tedy není individuálním počinem, ale je 

produktem kolaborativního zapojení několika členů fanouškovské komunity. Bruns navíc 

upozorňuje na problémy fanouškovské fikce spjaté s oblastí autorských práv. S ohledem na 

to, že fanfikce staví na základech jiného kulturního díla, dostává se často do konfliktu 

s držiteli autorských práv originálních děl. Nové technologie umožňující produkci a šíření 

kulturních materiálů navíc stírají rozdíly mezi profesionální a amatérskou tvorbou. 

V souvislosti s fenoménem produžívání volá Axel Bruns po přehodnocení stávající podoby 

autorského práva tak, aby zohledňovalo potřeby jak držitelů autorských práv, tak 

„amatérských“ tvůrců a zároveň poskytovalo prostředky usnadňující přecházení mezi 

těmito dvěma tvůrčími pozicemi.
150

 

Mezi prostředím literární fanfikce a netextovým prostředím webové služby Flickr lze 

nalézt analogie, jež mají základ především v klíčové roli produživatelských komunit, které 

se aktivně podílejí na kolaborativní spolutvorbě obsahu. Webová fotoslužba Flickr 

poskytuje nástroje pro vytváření skupin a komunit, „které shromažďují a komentují 

                                                           
148

 BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: 

Peter Lang, c2008. Digital formations, vol. 45, str. 234. 
149

 Tamtéž, str. 232. 
150

 Tamtéž, str. 233-234. 



 
 

43 

fotografie definované určitými společnými vlastnostmi.“
151

 Příkladem mohou být skupiny 

věnované snímkům se společným tématem (Birds photos; Forest images; Food 

Photography Club,…), společným geografickým zařazením (Czech Republic Landscape; 

British castles; Images of Africa,…), nebo také skupiny sdružující fotografy stejné 

národnosti (Czech & Slovak photographers; Swiss Photographers; British 

photographers,…). Výjimkou však nejsou ani komunity uskupené kolem specifických 

fotografických filtrů (Black and White Photography Art; Bright Colours on Flickr,…) či 

technik a programů pro úpravu fotografií či obrazů (remix; Photomontage; 

Photoshop,art,…).
152

 

Kolaborativní zapojení fanoušků do tvorby textu známého z prostředí literární 

fanfikce Axel Bruns připodobňuje ke kolektivnímu sdílení a vzájemnému upravování 

fotografií uplatňovanému v prostředí výše zmíněné skupiny „remix“ působící na Flickru. 

Skupina remix je založena na vzájemném remixování fotografií sdílených členy této 

komunity. Opakovaným znovuupravováním sdílených snímků vznikají tzv. „mashupy“, 

které Bruns definuje jako „složená, vícevrstevnatá, opakovaně upravovaná umělecká díla, 

která sama zůstávají dočasnými artefakty probíhajícího tvůrčího procesu, jelikož slouží 

jako vstup do další tvůrčí aktivity v rámci skupiny. To představuje uměleckou aproximaci 

palimpsestických modelů tvorby, které jsme již identifikovaly jako běžné produživatelské 

projekty: zde se obsah znovu odvrací od fixních, dokončených produktů, a namísto toho se 

jeví jako vždy nedokončený, neustále vyvíjející.“
153

 

Podle Brunsovy teorie se neukončenost a proměnlivost stávají stěžejními 

vlastnostmi, které do jisté míry definují povahu digitálních fotografií sdílených 

v produživatelském prostředí sociálních sítí. Stejně, jako je v případě fanfikce originální 

autorské dílo kolektivně rozvíjeno členy fanouškovské komunity, tak se i obsah „původní“ 

fotografie sdílené na Flickru obvykle stává předmětem dalších intervencí a úprav ze strany 

aktivních uživatelů. Na Flickru tak stejně jako v prostředí dalších komunitních webů 

dochází k vyvazování fotografií z jejich původního kontextu a následnému zasazování do 

kontextů odlišných. Některé komunity na Flickru, jakými jsou kupříkladu skupiny 

„remix“, nebo „Photomontage“, úpravou „původních“ fotografií vytváří zcela nová 
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a originální umělecká díla. Do obsahu snímků však svou aktivitou zasahují všichni 

uživatelé, kteří k fotografiím připojují metadata (komentáře, tagy, ocenění…).
154

 

V úzké souvislosti s neukončeností snímků sdílených na sociálních sítích došlo 

v digitální sféře k proměně samotného pojetí autorství fotografie a v porovnání s dobou 

analogové fotografie došlo k vymizení tradičního hierarchického vztahu autora a diváka, 

jejichž role se s rozvojem digitálních technologií takřka sloučily.
155

 „Neměnnost 

a ukončenost je na pozadí digitalizace nabourána mnohavrstevnatostí, která vede ke 

zmnožení indexů nepřetržitě se vyvíjejícího obsahu. Původní autor fotografie sice 

nepřichází o své autorství ve smyslu pořízení snímku, avšak jeho obsah může být v rámci 

fenoménu produžívání neustále vytvářen (dotvářen) a to i ze strany jeho příjemců.“
156

 

 

5.2.2 Produžívání na Instagramu 

Stejně jako Flickr je také Instagram považován za jednu ze vzorových 

produživatelských aplikací se širokou komunitou aktivních uživatelů podílejících se na 

spolutvorbě a neustálém vylepšování sdíleného obsahu, přičemž míra, s jakou se uživatelé 

na tvorbě kolektivního obsahu budou podílet, závisí na jejich individuálním rozhodnutí. 

Uživatelé tak mohou přispívat nejen sdílením nového obsahu, ale také sledováním 

ostatních uživatelů a hodnocením, komentováním či přidáváním hashtagů k jejich 

fotografiím. Na Instagramu působí široká komunita složená z profesionálních 

i amatérských fotografů, firem i běžných uživatelů, přičemž všichni tyto uživatelé mají 

v prostředí Instagramu stejnou možnost se na rozvoji obsahu podílet.
157

  

Pro aplikaci Instagram, je charakteristickou také její neukončenost. V aplikaci od 

jejího spuštění pravidelně přibývají nové funkce a stávající funkce jsou vylepšovány. 

Naopak funkce, které uživatelé nepoužívají, jsou z aplikace odstraněny, jako tomu bylo 
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v případě Fotografických map (Photo Maps).
158

 Instagram tak prostřednictvím aktualizací 

prochází neustálým vývojem. Fotografie sdílené na Instagramu obsahují jak nově 

vytvořené fotografie, tak již dříve pořízené fotografie, které uživatel prostřednictvím 

Instagramu upravil a vytvořil tak novou verzi fotografie. Mnoho uživatelů tak Instagram 

využívá k úpravám již dříve pořízených fotografií, a to jak naskenovaných analogových 

fotografií, tak starších digitálních fotografií. Dochází tak ke vzniku neustále nových verzí 

fotografie. Vzhledem k tomu, že Instagram neumožnuje ukládat ani přesdílet fotografie 

jiného uživatele, vznikly aplikace jako například Repost, které toto znovusdílení fotografií 

v rámci Instagramu umožňují. Potencionálně tak může vznikat neukončené množství verzí 

jedné konkrétní fotografie. 

Instagram používá autorská práva k fotografii, ale uživatelům je v práci s fotografií 

dovolena určitá míra svobody. Uživatel nesmí sdílet fotografie, ke kterým nevlastní 

autorská práva, nebo povolení vlastníka autorského práva k příslušné fotografii. Následně 

mají k fotografii přístup ostatní uživatelé, kteří ji mohou hodnotit, komentovat atd., ale ne 

znovu sdílet na svém profilu.
159

 

 

5.3 Folksonomie 

Název folksonomie (folksonomy) označuje nástroje, které umožňují běžným, 

neodborným uživatelům klasifikovat a třídit obsah webu a činit ho tak uživatelsky 

přehlednějším a srozumitelnějším. Jak již samotný název napovídá, termín je antonymem 

pojmu taxonomie (taxonomy), jež označuje odbornou klasifikaci řízenou experty. Jednou 

z nejvýznačnějších sfér, ve které začalo k rozvoji folksonomie docházet, byla právě oblast 

online fotoslužeb zaměřených na sdílení a klasifikaci fotografií.
160

 Dalšími termíny 

užívanými v obdobném smyslu jako folksonomie „jsou ‚collaborative tagging‘, ‚social 

classification‘, ‚social indexing‘ nebo ‚social tagging‘ - a jak všechny naznačují, jedná se 

o hromadnou spolupráci při vytváření a udržování tagů (jmenovek, štítků a etiket), které 
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vhodným způsobem anotují, popisují či kategorizují obsah.“
161

 V prostředí internetových 

fotografických alb se tak s projevy folksonomie nejčastěji setkáváme v souvislosti s aktivní 

spoluprací a vzájemnou kooperací uživatelů při klasifikaci fotografií, ať už pomocí 

označování osob a míst zobrazených na fotografii či doplňováním popisků, komentářů 

a přidáváním hodnocení k těmto sdíleným fotografiím. 

 

5.3.1 Folksonomie na Flickru 

Právě sociální síť Flickr společně s webem del.icio.us uvedl Tim O´Reilly ve svém 

článku What is Web 2.0
162

 z roku 2005 jako vzorové příklady webů, kterým se koncept 

folksonomie podařilo úspěšně aplikovat. Zatímco del.icio.us byl web zaměřený na správu 

internetových zdrojů, Flickr folksonomii využíval k usnadnění orientace v rámci online 

fotoalb a k vyhledávání fotografií v rozsáhlých fotografických sbírkách sdílených uživateli 

v rámci webu.  

Fotografická alba byla tradičním způsobem, jakým se uchovávaly fotografické sbírky 

v dobách analogové fotografie. Po přechodu uživatelů na digitální fotoaparáty však 

výrazným způsobem narostlo množství fotografií, které běžný uživatel mohl zaznamenat, 

čímž se navýšil i počet elektronických fotoalb, která byl nucen spravovat. Fotoweby jako 

Ofoto, které byly charakteristické pro web 1.0, umožňovaly sdílet a organizovat zdánlivě 

neomezené množství digitálních fotografií v rámci online fotografických alb. Běžný 

uživatel tak mohl na vytvořeném profilu archivovat až několik desítek či stovek fotoalb. 

Správa takového množství fotografií jedním uživatelem se ovšem začala ukazovat jako 

téměř nemožná. Přestože se počet fotografií zaznamenaných běžným uživatelem 

s příchodem digitálních aparátů mnohonásobně zvýšil, design webových fotoalb a způsob 

organizace digitálních fotografií zůstal ve srovnání s podobou a uspořádáním fotografií 

v rámci tradičních fotoalb, populárních v dobách fotografování na kinofilm, v podstatě 

beze změny. S ohledem na obrovské množství digitálních fotografií, které začali uživatelé 

webu elektronicky uchovávat, se stala problematickou také orientace v rámci webových 

fotoalb a stejně komplikovaným se stalo také vyhledávání konkrétních snímků. 
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Elektronická obdoba tradičního fotoalba se tak začala ukazovat jako přežitá, přičemž 

částečným řešením enormního nárůstu elektronicky sdílených fotografií bylo utvořit proces 

organizování sdílených fotoalb kolaborativním.
163

 

Jako alternativa k tradičnímu způsobu řazení fotografií do jednotlivých alb vznikla 

efektivnější možnost organizovat fotografie do skupin podle tagů, které k nim samotní 

uživatelé přidali na základě přirozených asociací, které si s daným obrázkem spojují. 

Kategorizace prostřednictvím tagů je bližší pochodům lidské mysli, než kategorizace 

pomocí rigidních kategorií.
164

 Přednosti užívání tagů při vyhledávání fotografií v prostředí 

internetových fotoalb lze ilustrovat na příkladu fotografie automobilu sdílené na sociální 

síti Flickr, kterou lze označit tagy „automobil“, „auto“, „vozidlo“ či „dopravní prostředek“. 

Člověk sedící před počítačem automaticky chápe, že pokud si přeje na webu prohlédnout 

fotografie automobilů, mohou být pro jeho vyhledávání relevantní obě označení, tedy jak 

„automobil“, tak i „vozidlo“. Vyhledávací systém využívající jednoduché formy textového 

rozpoznávání ale tento překrývající se význam obou slov není schopen vyhodnotit, protože 

při porovnávání řetězce znaků mezi slovem „automobil“ zadaným do vyhledávání 

a slovem „vozidlo“ nedojde k vytvoření pozitivní shody. Flickr tím, že umožnil 

vícenásobné označení fotografie a zároveň proces tagování učinil kolektivním, zvýšil 

pravděpodobnost, že vyhledávající nalezne fotografie, které hledá. Pokud tedy tvůrce 

fotografie svůj snímek automobilu označí tagy „auto“, „vozidlo“ a „dopravní prostředek“. 

Ostatní uživatelé, kteří si danou fotografii prohlíží, pak mohou doplnit další upřesňující 

tagy jako „Ferrari“, „luxusní“ a „rychlé“, přičemž jiného uživatele zase více než samotný 

automobil zaujme scenérie v pozadí a přidá tagy „moře“ nebo „pláž“. 
165

 

 

5.3.2 Folksonomie na Instagramu 

Tagy lze obecně charakterizovat jako „popisná klíčová slova sloužící k identifikaci 

obrázků, nebo textu v rámci dané stránky, jako kategorie, nebo tématu. Webové stránky 

a blogy s identickými tagy se stávají vzájemně propojenými a umožňují tak uživatelům 
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vyhledávat podobný, nebo související obsah. (…) Značky lze vytvářet pomocí slov, 

zkratek nebo čísel.“
166

 O tom, že je folksonomie charakteristickým rysem webu 2.0 svědčí 

také skutečnost, že označování obsahu prostřednictvím tagů je v současné době součástí 

celé řady webových stránek a sociálních sítí. Kromě fotografických webů je používání tagů 

rozšířené například v oblasti blogovacích platforem (Wordpress, Medium, Tumblr), kde 

uživatelům umožňují jednoduše a efektivně procházet texty věnované určitému tématu 

napříč různými blogy. Tagy jsou však používány například také ke klasifikaci videí 

(YouTube) a hudby (Spotify), k označování osob, míst a věcí (Facebook, Instagram) 

a mnoha dalších druhů webových obsahů. 

Dalším ze způsobů, jakým uživatelé mohou kategorizovat fotografický obsah je 

používání hashtagů. Sociální síť Instagram se stala jednou z prvních fotografických 

aplikací, která umožnila uživatelům do popisku, či komentáře pod fotografii přidávat tzv. 

hashtagy. Na rozdíl od tagů se v případě hashtagů jedná „o metadata tvořená slovem, nebo 

slovním spojením bez mezer, před které je vložen symbol # zvaný hash (v češtině se mu 

občas také říká mřížka, či křížek). Tímto spojením vznikne něco jako klíčové slovo, 

kterým je v rámci internetu a IT systémů specifikován obsah konkrétního média, textu, 

souboru a tak podobně. Takto označený obsah je následně možné pomocí tohoto hashtagu 

dohledat. Prvopočátky tohoto značkování jsou spojeny s programováním. Teprve po 

několika málo desítkách let přešlo jeho užívání do oblasti sociálních sítí, které ho masově 

rozšířili mezi běžné uživatele.“
167

  

Počátky a rozvoj hashtagu v oblasti sociálních sítí je úzce spjatý se sociální sítí 

Twitter. Prvním, kdo používání symbolu „#“ ke klasifikaci „Tweetů“ navrhl, byl jeden 

z uživatelů Twitteru, technolog Chris Messina, který v srpnu 2007 navrhl používat symbol 

„mřížky“ jako způsob, jak pomoci lidem tematicky seskupit příspěvky vztahující se ke 

konkrétnímu tématu.
168

 Messina tak jako historicky první uživatel Twitteru zavedl hashtag 

#barcamp, jehož cílem bylo sloučení veškeré Twitterové konverzace vztahující se 

k technické konferenci BarCamp. Za zlomovou událost v historii hashtagu, která přispěla 

k jejich masovému užití a všeobecnému průlomu, jsou pokládány požáry v San Diegu 

z října 2007, které jako první výrazně demonstrovaly výhody použití hashtagů. Na jednu 
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z hlavních výhod jejich užití upozorňoval Chris Messina již v průběhu samotných požárů, 

když vyzýval lidi k používání hashtagu #sandiegofires za účelem usnadnění koordinace 

informací vztahujících se ke katastrofě.
169

  

Hashtagy vytvořené v tomto raném období jejich existence (např. #sandiagofires, 

#roseparade nebo #education), tak plnily funkci jednoduchých metadat, jejichž úkolem 

bylo odkázat uživatele na tweety věnující se podstatným zprávám, událostem nebo jejich 

zájmům. Postupem času však začalo docházet k rozšíření způsobů užití hashtagů 

a uživatelé začaly s jejich pomocí popisovat své emoce, vyjadřovat humor a ironii, nebo 

hashtagy využívat k tvoření metafor.
170

 Axel Bruns a Jean Burgess ve svém textu rovněž 

upozorňují, že u hashtagů s růstem popularity začalo docházet k překračování možnosti 

jejich užití a k jejich zneužívání, které je v první řadě způsobeno zřetelnou jednoduchostí 

jejich používání a v řadě druhé neexistencí regulace tohoto užití, protože vše, co běžný 

uživatel k vytvoření hashtagu potřebuje je znak #, následovaný libovolnou řadou 

alfanumerických znaků.
171

 

Dokladem toho, že hashtagy přinesly revoluci do uživatelského třídění obsahu 

sociálních sítí je, že v období mezi lety 2007 až 2013 jejich užívání začala podporovat 

naprostá většina nejvýznamnějších sociálních sítí. První významnou sociální sítí 

zaměřenou výhradně na sdílení uživatelských fotografií, která umožnila svým uživatelům 

k fotografiím připojovat hashtagy byl právě Instagram. Instagram začal funkci hashtagů 

podporovat v lednu 2011 a umožnil tak svým uživatelům pomocí hashtagu tematicky 

zařadit svou fotografii do skupiny fotografií opatřených shodným hashtagem. Další 

sociální sítí specializovanou výlučně na sdílení fotografií byl Flickr, který začal použití 

hashtagů ve své aplikaci pro iOS podporovat v březnu 2013.
172
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Kromě sociálních sítí zaměřených výhradně na sdílení fotografií, začaly funkci 

hashtagů podporovat také společenské sítě, v jejichž prostředí hrají fotografická alba 

zásadní roli. Google+ začal v říjnu 2011 automaticky propojovat hashtagy připojené 

k příspěvkům a v červnu 2013 se k používání hashtagů připojila také největší sociální síť 

na světě Facebook.
173

 

 

5.4 Mashupy 

S rozvojem folksonomie úzce souvisí také další nástroj webu 2.0, kterým jsou 

mashupy. „Mashupy jsou služby, které využívají rozhraní (API), jež poskytují velké 

servery, které tak zpřístupňují svá data dalším vývojářům; ti mohou buď pouze kombinovat 

několik vstupů nebo k nim přidávat i vlastní data nebo algoritmy.“
174

 Cílem Mashupů je 

zkombinovat data z několika webových stránek a tím vytvořit zcela novou aplikaci, která 

spojuje přednosti jinak separátních stránek do jednoho kompaktního, uživatelsky 

přívětivého celku.
175

  

Mashupy jsou zpravidla tvořeny ze zdrojů třetích stran, jakými jsou veřejná rozhraní 

či API.
176

 API je zkrácené označení pro Application Programming Interface (Rozhraní 

určené k programování aplikací). Jedná se o sadu příkazů, funkcí, protokolů a objektů, 

které programátoři mohou využít k vytvoření vlastního softwaru či k interakci s externím 

systémem. Správci webových stránek mohou své API poskytnout k volnému využití 

dalším vývojářům webových aplikací a tím jim umožnit přístup k určitému typu informací 

ze svých stránek.
177

 Vytváření mashupů se stalo jedním ze základních nástrojů webu 2.0 

také vzhledem k tomu, že „většina web 2.0 služeb se snaží v rámci své expanze nabídnout 

své aplikační rozhraní (API) k volnému využití. A právě kombinací těchto rozhraní 
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vznikají mashupy, často velmi silné aplikace, které jsou přitom postavené pomocí minima 

programování a maximálního využití hotových API třetích stran.“
178

  

 

5.4.1 Mashupy na Flickru 

Sociální síť Flickr zpřístupnila své aplikační rozhraní k volnému užití třetím stranám 

a umožnila tím externím webovým programátorům využívat populární fotografickou 

službu jako informační zdroj pro své aplikace a mashupy, přičemž tvůrci těchto aplikací 

mohou pracovat s téměř jakoukoliv funkcí, která je na webových stránkách Flickru 

dostupná. Aplikační programovací rozhraní služby Flickr je například běžně používáno 

blogery, kteří mohou aplikaci využívat na svém blogu jako online repositář fotografií. 

Snímky sdílené na Flickru se tak prostřednictvím mashupů dostávají do zcela nových 

a  předem netušených kontextů.
179

  

Mashupů využívajících aplikační rozhraní Flickru i v současné době existuje celá 

řada a mají většinou „charakter ad hoc řešení pro konkrétní, úzce zaměřenou oblast, ale 

existují i univerzálnější projekty, často kombinující celou řadu zdrojů.“
180

 Ukázkou úzce 

zaměřeného mashupu založeného na kombinaci informací z více sociálních sítí je web 

InfiniteComic, který kreativně kombinuje data ze sociálních sítí Flickr a Twitter. Princip 

webu InfiniteComic je jednoduchý a spočívá ve vytváření originálních, stručných 

a žertovně laděných komiksů, které vznikají tím, že systém vygeneruje náhodnou fotografii 

z Flickru, kterou následně spojí se zdánlivě relevantní zprávou sdílenou na Twitteru na 

základě klíčových slov zadaných uživatelem.
181

   

Velmi populární jsou také mashupy sdružující celou řadu zdrojů za účelem zachycení 

toho, „co zrovna ‚frčí‘ na internetu. Princip je jednoduchý, stačí vzít jako zdroje agregátory 

novinek a dát je dohromady, čímž vznikne meta-meta-agregátor.“
182

 Ukázkovým 

příkladem tohoto typu mashupu je web Populars.com, který na jednom webu shromažďuje 
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nejzajímavější články, fotografie a videa posbíraná z celé řady významných 

zpravodajských a publicistických webů (The New York Times, The Huffington Post, 

Google News, Reddit, Wired atd.), ale také fotografických a video hostingových serverů 

(Flickr, 500px, Youtube, Dailymotion, Videosift atd.).
183

 

Uvolněním aplikačního rozhraní a podporou externích tvůrců mashupů sociální síť 

Flickr otevírá nové možnosti kolaborace mezi uživateli webu, protože dává možnost se 

zapojit do služby Flickr většímu množství osob, kteří svou aktivitou, či vzájemnou 

interakcí a kooperací činí obsah webu hodnotnější. Hodnota společnosti Flickr je dána 

jednak tím, že disponuje rozsáhlou sbírkou uživatelských fotografií, ale zároveň spočívá v 

metadatatech, která uživatelé poskytují, aby si vzájemně pomohli vést tuto obrovskou 

sbírku.
184

  

 

5.4.2 Mashupy na Instagramu 

Sociální síť Instagram rovněž zpřístupnila své aplikační rozhraní vývojářům třetích 

stran. Jedním z mashupů, který využívá aplikačního rozhraní Instagramu je aplikace 

Tunegram, která uživatelům umožňuje sdílet svou oblíbenou hudbu do prostředí 

Instagramu. Poté, co uživatel v aplikaci označí svou oblíbenou skladbu, dojde k nasdílení 

příspěvku obsahujícího hudební stopu na jeho instagramový profil. Vizuálním obsahem 

příspěvku je pak podoba hudebního alba, na kterém byla skladba vydána, název dané 

skladby a jméno jejího interpreta. Dalším z instagramových mashupů je pak webová 

stránka InstaShirt, prostřednictvím které si uživatelé Instagramu mohou navrhnout tričko 

s originálním potiskem vytvořeným z jejich vlastních fotografií sdílených na 

instagramovém profilu.
185

 Aplikace je tedy kombinací Instagramu, který je zdrojem 

veškerých fotografií (potisků) a internetového obchodu Zazzle, který aplikaci poskytuje 

své API a současně zajišťuje samotnou výrobu a distribuci oblečení zákazníkům.
186
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5.5 Reputační systémy 

Reputační systémy jsou dalším klíčovým nástrojem webu 2.0, který je využíván 

většinou internetových sociálních sítí k rychlému vyhodnocení online chování svých 

uživatelů a kvality jimi uveřejňovaného obsahu. Reputační systémy obvykle „u každého 

uživatele zaznamenávají historii hodnocení jeho osoby ostatními členy komunity“,
187

 což 

následně správcům webu umožňuje odměňovat pozitivně hodnocené uživatele a současně 

postihovat problémové členy komunity. Stejným způsobem je reputačních systémů 

využíváno ke klasifikaci samotného nově sdíleného obsahu na základě vyhodnocení jeho 

relevance, kvality, obliby či zajímavosti. Tento způsob analýzy obsahu umožňuje 

správcům webu na jednu stranu eliminovat závadný obsah a na druhou stranu doporučit 

uživatelům příspěvky, které jsou reputačním systémem vyhodnocovány jako 

nejpřínosnější.
188

 

 

5.5.1 Reputační systémy na Flickru 

Sociální síť Flickr pro stanovení reputace uživatelů, ale i fotografií samotných 

využívá vlastní reputační systém nazvaný „Interestingness“, jehož finálním výstupem je 

tzv. reputační skóre, které udává „zajímavost“ každého uživatele, potažmo „zajímavost“ 

jím zveřejňovaného obsahu.
189

 Úroveň reputačního skóre fotografie je Flickrem nepřetržitě 

aktualizována pomocí analýzy uživatelské aktivity spjaté s danou fotografií. „Zajímavost“ 

snímku tak ovlivňuje například to, jací uživatelé k fotografii napsali komentář a v jaké 

době, kteří uživatelé označili snímek jako oblíbený, jakými tagy je obrázek označen, či 

odkud vedou prokliky k dané fotografii a mnoho dalších aspektů, které procházejí 

neustálou proměnou.
190

 

Jednotný kvalifikační systém umožňuje správcům sociální sítě Flickr prověřit 

veškeré nově sdílené fotografie, vyhodnotit snímky vykazující potenciálně nejvyšší 

uživatelskou zajímavost a současně vyřadit fotografie, které jsou v rozporu s podmínkami 

užití webové služby Flickr. Reputace fotografií je zároveň určujícím parametrem 
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udávajícím pozici snímku v rámci struktury webu. Flickr reputačního skóre využívá 

k řazení fotografií od uživatelů i při vyhledávání prostřednictvím tagů. „Zajímavost“ 

fotografie je klíčovým parametrem také pro funkci Flickr Explore, která nabízí uživatelům 

možnost zobrazit selekci nejzajímavějších snímků, které jsou na Flickru aktuálně 

sdíleny.
191

 

 

5.5.2 Reputační systémy na Instagramu 

Instagram stejně jako Flickr užívá k posouzení zajímavosti a hodnoty sdílených 

fotografií vlastní algoritmus, jehož cílem je vybírat z obrovského množství sdílených 

příspěvků ty, které jsou pro konkrétního uživatele potencionálně nejzajímavější a budou 

mu tak zobrazovány přednostně. Algoritmus Instagramu vychází zejména z míry 

angažovanosti, kterou fotografie dokáže u ostatních uživatelů vyvolat. Angažovaností je 

pak chápána kombinace řady aktivit souvisejících s příspěvkem, mezi něž patří „počet liků, 

komentářů, zhlédnutí u videí“
192

, ale také počet „uložení, sdílení příspěvků, soukromých 

zpráv a různých dalších typů interakcí, které daný příspěvek obdrží.“
193

 Kromě míry 

angažovanosti, kterou snímek vyvolá u ostatních uživatelů, vyhodnocuje algoritmus také 

aktivitu samotného uživatele, který fotografii zveřejnil. Příspěvky uživatele, který 

pravidelně a často komentuje fotografie ostatních, sdílí tzv. Instagram Stories a aktivně 

využívá všechny dostupné funkce Instagramu, jsou algoritmem vyhodnoceny jako 

zajímavější, než příspěvky pasivních uživatelů. Kromě výše zmíněných aspektů pak 

algoritmus hodnotí také rychlost, s jakou diváci reagují na nově přidaný obsah, dobu jakou 

prohlížením obsahu diváci stráví, relevanci hashtagů připojených k příspěvku a mnoho 

další údajů. Pomocí analýzy těchto dat současně algoritmus odhaluje činnost internetových 

botů a odstraňuje automaticky generované příspěvky.
194

 Podstatu fungování algoritmu však 

nelze postihnout v celé jeho komplexitě vzhledem ke složitosti systému, jeho neustálému 

vylepšování, častým proměnám a neveřejné povaze. 
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6 Kyberkultura a sociální sítě 

V následujících odstavcích popisuji chápání samotného pojmu kyberkultura 

a přístupy k jejímu pojetí v různých koncepcích, přičemž se zaměřuji na pojetí 

kyberkultury Pierra Lévyho a jeho výklad kolektivní inteligence. Kolektivní inteligence je 

patrná zejména v prostředí stránek založených na principu wiki, který spočívá v kolektivní 

tvorbě a vylepšování webového obsahu. Fotografická alba v prostředí webu 2.0 jsou tedy 

výrazně ovlivněna sdílením a kolektivní tvorbou na sociálních sítích. V souvislosti s tím se 

dotýkám i problematiky mezilidských vztahů na sociálních sítích a jejich rizik. 

 

6.1 Kyberkultura jako nové komunikační prostředí 

Ačkoliv je samotný pojem kyberkultura ve sféře informačních technologií hojně 

využívaný, je obtížné jej jednoznačně definovat. Dle docenta Jakuba Macka z Masarykovy 

univerzity jsou stávající definice kyberkultury nedostatečné, neboť ve většině případů 

postihují pouze úzkou oblast dané problematiky, či jsou naopak pojímány příliš obecně. 

Kyberkultura je tedy termínem, jehož význam se u celé řady autorů liší, a obvykle ho bývá 

„využíváno k pojmenování historických i současných hackerských subkultur, hnutí 

spojeného s literárním kyberpunkem a skupin uživatelů počítačových sítí. Uvedený pojem 

bývá uplatňován jako futurologická metafora pro budoucí či (dle proklamací) vznikající 

formy společnosti, transformované pokročilými informačními technologiemi (respektive 

jako termín ekvivalentní konceptům informační či síťové společnosti, respektive jejich 

kulturním rovinám).“
195

  

Pro zpřehlednění teoreticky velmi rozsáhlého pojmu, jakým pojem kyberkultura je, 

proto Macek rozlišuje čtyři základní teoretické koncepty týkající se kyberkultury, a to 

konkrétně koncepty utopistické, kulturní, antropologické a epistemologické, a zároveň 

kyberkulturu rozděluje dle období na kyberkulturu ranou (od 60. do počátku 90. let 

20. století) a kyberkulturu současnou (od 90. let 20. století do současnosti). Utopické 

koncepty jsou silně anticipující a pojímají kyberkulturu jako budoucí formu utopické 

společnosti. Charakteristickým utopickým dílem je technooptimistická vize informační 
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společnosti, kterou představil Pierre Lévy ve svém díle Kyberkultura. Kulturní koncepty se 

naopak zabývají kyberkulturou jako kulturními (symbolickými) kódy informační 

společnosti. Z této perspektivy kyberkulturu, respektive informační kulturu pojímá Lev 

Manovich ve svém díle The Language of New Media
196

. Manovich se stejně jako Pierre 

Lévy „soustředí na oblast kulturního zpracování mediované informace nesené, utvářené 

i distribuované počítačem coby metamédiem. Oproti Lévymu jsou ovšem varianty 

oproštěné od ideologizujícího vizionářství, jejichž účelem již není propagace či obrana 

technologie, ale teoretická analýza jejího dopadu na kulturní kódy.“
197

  Díla, která se 

kyberkultuře věnují z hlediska kulturní praxe a životních stylů spojených s používáním 

informačních technologií Jakub Macek řadí mezi antropologické koncepty. Zástupcem 

antropologické perspektivy je tak například Arturo Escobar se svým dílem Welcome to 

Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture, ranou reflexí kyberkultury, pro 

kterou je stejně jako pro Lévyho perspektivu charakteristické vědomí změny, která 

s příchodem a rozvojem nových technologií nastává. Jako epistemologické koncepty jsou 

pak Mackem označovány teorie přinášející sociální a antropologickou reflexi nových 

médií.
198

 Do tohoto konceptu spadá Manovichův článek New Media from Borges to 

HTML,
199

 ve kterém rozděluje oblasti kyberkultury a nových médií, přičemž „kyberkultura 

se soustředí na společenské a síťové; nová média se soustředí na kulturní a počítačové.“
200

 

Ze všech výše jmenovaných je nejznámějším a nejvýznamnějším dílem věnovaným 

kyberkultuře raně utopistické dílo Kyberkultura
201

 francouzského filosofa Pierra Lévyho, 

které bylo poprvé vydáno ve francouzském originále Cyberculture (Rapport au Conseil de 

l´Europe) roku 1997 jako zpráva pro radu Evropy v rámci projektu „Nové technologie: 

Kulturní spolupráce a komunikace.“ Podle Pierra Lévyho je kyberkultura „soubor technik 

(materiálních a intelektuálních), praktických zvyklostí, postojů, způsobů uvažování 

a hodnot, které se rozvíjejí ve vzájemné vazbě s růstem kyberprostoru…“
202
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Ve svém díle kyberkultura Pierre Lévy zmiňuje v souvislosti s kyberkulturou také 

pojem kolektivní inteligence. 

 

6.2 Kolektivní inteligence 

Na principu tzv. kolektivní inteligence jsou založeny veškeré webové stránky 

fungující na principu wiki. Kolektivní inteligence tak začalo být využíváno také 

v souvislosti s organizací a správou fotografií sdílených v prostředí webových fotoslužeb 

a sociálních sítí. Ukázkovým příkladem je sociální síť Flickr, jejíž tvůrci umožnili 

uživatelům přidávat tagy k fotografiím ostatních a tím pomoci s jejich tříděním. 

Kategorizace fotografií tak nebyla řízena tvůrci aplikace, ale fotografie organizovali na 

základě kolektivní spolupráce a s pomocí dostupných nástrojů uživatelé sami.  

Pojmu kolektivní inteligence se věnuje Pierre Lévy ve své knize Collective 

Intelligence: Mankind´s Emerging World in Cyberspace.
203

 Dle definice Pierra Lévyho je 

kolektivní inteligence „forma universálně distribuované inteligence, neustále se rozvíjející, 

koordinované v reálném čase a vyúsťující v efektivní mobilizaci dovedností.“
204

 Jedná se 

o nový druh inteligence, jejíž rozvoj byl umožněn vznikem internetu. Lévyho myšlenka 

kolektivní inteligence je založena na předpokladu, že všechny osoby budou mít možnost 

svobodně a zcela spontánně sdílet své znalosti, myšlenky a intelekt v rámci kyberprostoru 

a rozvíjet je tak ve vzájemné kooperaci s dalšími uživateli sítě.
205

 Jedním z předpokladů 

úspěšného rozvoje kolektivní inteligence je oprostit se od přísného lpění na ochraně 

duševního vlastnictví tak, aby bylo všem ostatním uživatelům umožněno svobodně čerpat 

ze znalostí sdílených v kyberprostoru, navazovat na ně, či je rozvíjet.
206

 „Takto chápaná 

kolektivní inteligence je neustále narůstajícím a proměňujícím se souborem znalostí, 

schopností a vědomostí, do něhož každý jednotlivec přispívá svou specifickou 

fragmentární znalostí a odkud je mu umožněno čerpat znalosti druhých.“
207
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6.3 Wikinomie  

Jak jsem již uvedl, kolektivní inteligence je nejvíce uplatňována v prostředí tzv. wiki 

systémů, kde „umožňuje otevřené zacházení s informacemi a kolaborativní práci na 

rozsáhlých projektech jak v osobní, tak například i ve firemní sféře… Wiki systémy si 

rychle našly cestu do korporátních intranetů, kde slouží jako účinný a oblíbený nástroj 

sdílení kolektivních znalostí a zkušeností. Velmi se osvědčily hlavně ve sféře IT jako 

dokumentační nástroj při vývoji software.“
208

  

Zkratkou wiki je označován software či webové stránky, na kterých mohou uživatelé 

přidávat a měnit stávající obsah za účelem jeho vylepšení. Nejznámější webovou stránkou 

fungující na principu wiki je pak internetová encyklopedie Wikipedie.
209

 

Do značné míry utopistický pohled na pozitivní dopady kolektivní tvorby na lidskou 

společnost rozvíjejí autoři Don Tapscott a Anthony D. Williams ve své knize Wikinomie: 

Jak masová spolupráce mění svět a obchod.
210

 Pojmem wikinomie nebo také kolaborativní 

ekonomika, označují nový druh ekonomie, která je založena na kolaboraci velkého 

množství jednotlivců, kteří se prostřednictvím webových nástrojů mohou vzájemně spojit 

a společně spolupracovat na vytváření hodnot. Autoři pak ve své teorii poukazují na vlivy, 

jakými kolektivní tvorba proměňuje svět obchodu, výroby a prodeje zboží, ale také 

fungování celé společnosti. Wikinomie je postavena na čtyřech základních principech, 

jakými jsou otevřenost, rovnocenné propojování, sdílení a globální jednání.
211

 

 

6.4 Charakteristika sociálních sítí a lidské vztahy 

Za sociální síť je v prostředí webu 2.0 považován „každý systém, který umožňuje 

vytvářet a udržovat seznam vzájemně propojených kontaktů, přátel.“
212

 Za sociální sítě 

jsou však mnohdy považovány také weby, u nichž není navazování sociálních vazeb 

primární funkcí. Ukázkovým příkladem může být sportovní aplikace Strava, která slouží 

primárně k monitorování sportovních aktivit, avšak současně nabízí možnost vyhledávat 
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přátele, sdílet s nimi fotografie, komentovat jejich aktivity a mnohé další funkce, které jsou 

charakteristické pro prostředí sociálních sítí. Uživatel v prostředí sociálních sítí vystupuje 

pod svým profilem, kterým se prezentuje ostatním uživatelům sociální sítě 

a prostřednictvím kterého se zároveň stává pro ostatní uživatele vyhledatelným. Uživatelé 

na sociálních sítích se pak spojují se svými virtuálními „přáteli“ a vytvářejí tak virtuální 

komunity, v rámci kterých vzájemně sdílí různé druhy informací, od textových zpráv 

a článků, přes fotografie a videa, až po své aktuální umístění či hudební skladbu, kterou 

právě poslouchají. Množství informací, které je možné v prostředí sociálních sítí sdílet je 

neustále rozšiřováno. V současné době mohou uživatelé v prostředí sociálních sítí 

například hrát hry, hodnotit filmy, hlásit se ke svým oblíbeným sportovním týmům nebo 

třeba nakupovat.
213

 „I přesto však zůstávají hlavním důvodem, proč uživatelé do těchto sítí 

vstupují a zůstávají, jejich známí, kteří již v té-které síti jsou. Samotní uživatelé, nikoli 

primárně funkčnost, jsou tedy hlavní esencí každé sociální sítě.“
214

  

Za jednu z předních výhod internetových sociálních sítí je považována možnost 

udržování kontaktu s lidmi, se kterými bychom se v reálném světě neměli možnost často 

setkávat. Prostřednictvím sociálních sítí tak můžeme komunikovat nejen s rodinnou, 

známými či přáteli, ale také například s bývalými spolužáky nebo kolegy z práce.
215

 

„Internetové sociální sítě tak přenášejí do digitálního prostředí vazby z reálného světa.“
216

 

Danah m. boyd a Nicolle B. Ellison ve svém textu Social Network Sites: Definiton, 

History, and Scholarship
217

 z roku 2007 definují sociální sítě „jako webové služby, které 

umožňují jednotlivcům (1) vytvářet veřejný nebo poloveřejný profil v rámci ohraničeného 

systému, (2) formulovat seznam dalších uživatelů, se kterými sdílejí spojení a (3) prohlížet 

a procházet jejich seznam spojení a seznamy spojení vytvořené ostatními v rámci daného 

systému. Povaha a pojmenování těchto spojení se mohou síť od sítě lišit.“
218

  

Zygmunt Bauman a David Lyon však v souvislosti se sociálními sítěmi upozorňují 

na negativní stránky udržování a navazování přátelství skrze sociální sítě. Zygmunt 
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Bauman poukazuje na skutečnost, že život lidí v současné společnosti se rozprostírá mezi 

dvěma univerzy „online“ a „offline“, což jsou dva odlišné světy, které jsou nesouměřitelné, 

a každý z nich disponuje vlastním obsahem a vlastními pravidly. Současný člověk má však 

tendenci pracovat s totožným jazykovým materiálem v obou těchto světech, aniž by bral 

zřetel na skutečnost, že přecházejí mezi dvěma odlišnými sémantickými poli.
219

 „Tak tu 

nezbytně dochází k vzájemnému pronikání; zkušenost získaná v jednom světě nutně re-

formuje axiologii, jíž se řídí hodnocení v rámci druhého.“
220

 K chápání významu, logiky 

a dynamiky života v jednom světě musíme zohlednit také to, jak se na jeho uspořádání 

podílí svět druhý. Vzniká tak určitá bipolárnost, která se stává pro život v současné 

společnosti typickou.
221

 

Zygmunt Bauman v souvislosti s problematikou mezilidských vztahů na sociálních 

sítích upozorňuje na skutečnost, že současný člověk nahrazuje vzájemnou „blízkost“ 

v reálném offline světě online blízkostí v prostředí sociálních sítí. Offline „blízkost“, která 

v dnešní době ustupuje do pozadí „možná byla uspokojivější, ovšem vyžadovala čas a 

energii a byla zatížena riziky; (online) blízkost, kterou přijímáme je téměř bez rizik, podle 

mnohých však nedokáže potlačit žízeň po plnohodnotné společnosti.“
222

 Lidské 

„společenství“ se tak od sítě diametrálně odlišuje, protože člověk, který je součástí 

„společenství“ pociťuje jistotu a na svou pozici v rámci „společenství“ se může 

spolehnout. Na druhou stranu však „společenství“ člověka do jisté míry omezuje, 

neumožňuje mu dobrovolně odejít a zároveň od něj vyžaduje dodržování určitých 

povinností, čímž se odlišuje od sítí, pro které je naopak charakteristická naprostá volnost 

a minimální kontrola dodržování jakýchkoliv norem, člověk tak na rozdíl od 

„společenství“ má možnost síť kdykoliv beztrestně opustit.
223

 „V sítích jde především 

o společnou zábavu a jenom málokdy se zde dostane do hry otázka, zda jsou lidé ochotni 

pomoci v případě něčeho jiného, než jsou ‚společné zájmy‘; v takovém případě síť sotva 

obstojí.“
224

 

I přesto, že sociální sítě jako Facebook a jim podobné umožňují lidem navazovat 

tisíce virtuálních „přátelství“, lidský mozek je podle profesora Robina Dunbara 

z evolučního hlediska schopen udržovat blízký vztah pouze s přibližným počtem 150 
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lidí.
225

 V souvislosti s obrovským počtem „přátel“, kterého lze dosáhnout na sociálních 

sítích tak Dunbar upozorňuje na to, že „všichni kromě jádra 150 lidí jsou jenom voyeuři, 

kteří šmírují váš každodenní život.“
226

 Na druhou stranu však Dunbar upozorňuje i na 

pozitivní roli sociálních sítí, která spočívá v možnosti udržovat vztahy s lidmi, se kterými 

bychom v dnešním mobilním a rychle se měnícím světě jinak ztratili kontakt. Sociální sítě 

tak člověku umožňují si být virtuálně blízkým i s lidmi, kteří jsou od něj teritoriálně, 

respektive fyzicky velmi vzdáleni.
227

 

 

6.5 Sdílení fotografií na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou v současnosti nejpoužívanějším prostředím sdílení digitálních 

fotografií. Mezi sociální sítě využívající funkci fotoalb, respektive obdobných nástrojů pro 

správu fotografií patří Facebook, Google+, Twitter, MySpace, Pinterest a další. Galerie 

pořízených fotografií a možnost sdílení fotografií je však v dnešní době součástí většiny 

sociálních sítí, které s fotografováním zdánlivě nesouvisejí. Jak jsem již uvedl v předchozí 

kapitole, výjimkou tak není umístění fotoalb v prostředí aplikací pro měření sportovních 

aktivit, jakými jsou například Strava či Nike+ Running app. 

Mezi nejznámější a nejvíce používané sociální sítě zaměřené výhradně na sdílení 

digitálních fotografií, respektive tvorbu digitálních fotoalb v prostředí webu 2.0 patří 

v případě amatérské a profesionální fotografie Flickr a v případě mobilní amatérské 

fotografie Instagram, jimž jsem se podrobně věnoval v předchozích kapitolách této 

diplomové práce.  

Fotoalba hrají důležitou roli i v prostředí nejrozšířenější sociální sítě Facebook, která 

není zaměřena výhradně na sdílení fotografií, ale fotografie mají v jejím prostředí též 

významnou roli. Galerie fotografií na uživatelově profilu se v současné době dělí na tři 

podsložky, kterými jsou „Fotky s vámi“, „Vaše fotky“ a „Alba“. Do složky „Fotky s vámi“ 

jsou chronologicky uspořádány veškeré fotografie, na kterých je vlastník daného profilu 

označen bez ohledu na to, zda fotografii sdílel sám, nebo se jedná o fotografii sdílenou 

jiným uživatelem, jenž daného člověka označil. Druhá fotografická složka se nazývá „Vaše 
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fotky“ a sdružuje naopak všechny jednotlivé fotografie, které byly zveřejněny výhradně 

vlastníkem daného profilu ať jako individuální snímky, nebo v rámci fotografických alb. 

Poslední složkou jsou pak „Alba“, kde je přehled online fotoalb, která uživatel sdílel. Alba 

na Facebooku jsou tak pojímána jako složky fotografií, přičemž v současné době může 

jedno album obsahovat maximálně 1000 fotografií.
228

 V rámci jednotlivých alb je možné 

fotografie přesouvat a řadit libovolným způsobem. Fotoalba je pak možné pojmenovat, či 

je uživatel může stejně jako jednotlivé fotografie opatřit popiskem, či označit geografické 

umístění, ke kterému se fotoalbum váže.  

S fotografickými alby na Facebooku se pojí široké možnosti nastavení soukromí, 

v rámci kterého může uživatel omezit, s kým chce v rámci sociální sítě Facebook 

fotografie sdílet. Uživatel si tak může vytvořit fotoalbum, které bude přístupné pouze jemu 

samotnému, částečně jej zveřejnit svým přátelům, nebo jej učinit zcela veřejným tak, aby 

se zobrazovalo všem uživatelům sociální sítě Facebook. V pokročilejších možnostech 

nastavení soukromí je však možné přístup k fotoalbům specifikovat pro každého uživatele 

individuálně, respektive jej zpřístupnit pouze určité skupině uživatelů, se kterými má 

uživatel například společné zaměstnání, školu, či žije ve stejném městě.
229

 Stejně jako 

u všech ostatních příspěvků mají ostatní uživatelé možnost jednotlivé fotografie i alba 

hodnotit prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí“ či je komentovat a sdílet. 
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7 Digitální fotoalbum jako nové médium 

V následující kapitole se budu věnovat digitálním fotografiím a fotoalbům, přičemž 

vycházím z pěti principů definovaných Lvem Manovichem, pomocí kterých demonstruje 

specifičnost sféry nových médií a její odlišnosti od funkcionality starých médií. Popisuji 

obecné projevy jednotlivých principů nových médií a uvádím je do souvislosti s tvorbou 

fotografických alb v prostředí webu 2.0. 

 

7.1 Principy nových médií podle Lva Manoviche 

Ačkoliv principy nových médií poprvé publikoval již v roce 2001, stále se jedná 

o jednu z nejucelenějších teorií vymezujících oblast nových médií. Stejně tak samotné dílo 

The Language of New Media,
230

 ve kterém byly zmíněné principy představeny, je dodnes 

díky své nadčasovosti jedním z výchozích textů studií nových médií.
231

 Kromě základních 

definic číselné reprezentace, modularity, automatizace, variability a překódování se 

pokusím zmíněné principy aplikovat na prostředí digitálních fotoalb. Porozumění bazálním 

principům novomediálního prostředí je předpokladem pro pochopení samotné podstaty 

fungování fotografických alb na sociálních sítích, protože právě možnosti a vlastnosti 

daného média zcela zásadním způsobem determinují možnosti a způsoby práce s fotografií 

v online prostředí. 

Hned v úvodu kapitoly nazvané Principy nových médií Lev Manovich upozorňuje, 

že dochází k revoluci nových médií, jejíž dopad na celou kulturu bude nesrovnatelně větší, 

než jaký byl u jakékoliv předchozí revoluce, která mediální oblast v minulosti zasáhla. 

Jedním z podstatných rysů nastalé proměny médií je, že zasahuje do všech úrovní 

komunikace a „zahrnuje jak akvizici, tak manipulaci, uchovávání a distribuci. Samozřejmě 

ovlivňuje rovněž všechny typy médií: texty, pohyblivé a statické obrazy, zvuky 

i prostorové konstrukce.“
232

 Při stanovení principů nových médií bylo Manovichovým 

cílem postihnout základní diferenci starých a nových médií, nikoliv stanovit absolutní 
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zákony nových médií. Jedná se tak spíše o zmapování základních tendencí kultury, kterou 

stále více prostupuje komputerizace.
233

 

Lev Manovich principy dělí na základě jejich logické posloupnosti tím způsobem, že 

první dva principy, konkrétně číselná reprezentace a modularita, tvoří základ pro zbývající 

tři principy. Automatizace, variabilita a překódování tak existenci prvních dvou principů 

předpokládají a jsou na nich závislé.
234

 

 

7.1.1 Číselná reprezentace 

Jak už vyplývá ze samotného názvu prvního Manovichova principu, každé 

novomediální dílo má svůj základ v digitálním kódu bez ohledu na to, zda se jedná o dílo 

vytvořené v počítačovém prostředí, nebo dílo vzniklé „převodem z analogových zdrojů.“
235

 

Na příkladu digitální fotografie je tedy možné ilustrovat klíčové změny, které s sebou 

digitalizace původně analogových médií přinesla. Lev Manovich tak uvádí dva základní 

důsledky, které má numerická reprezentovatelnost nových médií.
236

  

Prvním důsledkem, který jsem zmínil v předchozím odstavci je skutečnost, že 

„neomediální dílo může být formálně (matematicky) popsáno.“
237

 Snímek zaznamenaný 

digitálním fotoaparátem je tak v okamžiku svého pořízení „popsán“ matematickou funkcí 

a stává se srozumitelným pro každý další hardware založený na principu binárního 

kódování. Jednou z mnoha výhod digitalizace fotografie tedy je, že uživatel může pořízené 

snímky okamžitě a bezproblémově sdílet mezi všemi svými zařízeními (mobilním 

telefonem, tabletem, počítačem atd.), na kterých může fotografie prohlížet. Digitalizace 

fotografie tak přispěla k výraznému zkrácení doby potřebné k zobrazení pořízeného 

snímku na libovolném zařízení. Zatímco v době klasické analogové fotografie byla nutná 

časová prodleva mezi pořízením snímku a možností jeho zhlédnutí, v prostředí digitální 

fotografie je možné snímky ihned po jejich pořízení prohlížet či je případně upravovat. 
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Právě programovatelnost a manipulovatelnost obsahu novomediálních produktů je 

dle Manoviche druhým důsledkem, který s sebou digitalizace nových médií přinesla.
238

 

„Neomediální dílo je předmětem algoritmické manipulace. Uplatněním vhodného 

algoritmu můžeme kupříkladu automaticky odstranit zrnitost z fotografie, vylepšit její 

kontrast, ovlivnit kompozici nebo změnit proporce.“
239

 Nástroje pro úpravu fotografií jsou 

dnes již běžnou součástí webových aplikací a sociálních sítí podporujících funkci online 

správy a sdílení digitálních fotografií. V prostředí sociální sítě Facebook tak uživatel může 

sdílený snímek jednoduše upravit pomocí přednastavených filtrů, změnit jeho proporce 

oříznutím či vepsat do snímku text, popřípadě jej vylepšit samolepkou.
240

 Obdobnými, či 

ještě pokročilejšími nástroji pro úpravu fotografií však disponuje celá řada dalších 

sociálních sítí jako Instagram, Flickr či Google Plus. 

Lev Manovich v souvislosti s numerickou reprezentací objasňuje také základní 

odlišnosti analogových a digitálních médií, přičemž se zaměřuje zejména na povahu 

převodu analogových médií do médií digitálních. Digitalizace je dle Manoviche tvořena 

dvěma kroky, vzorkováním a kvantizací.
241

 „Nejprve jsou data vzorkována, nejčastěji 

v pravidelných intervalech, jako je tomu například v pixelové mřížce digitálních obrazů. 

Vzorkování převádí data nepřetržitá na diskrétní, tj. data vyskytující se ve zřetelných 

jednotkách: lidé, stránky, knihy, pixely. Frekvence vzorkování udává rozlišení. Následně je 

každý vzorek kvantizován, je mu připsána číselná hodnota z definovaného pole…“
242

 

Například digitální fotografie se tak rozkládá do jednotlivých bodů (pixelů), jejichž hustota 

a frekvence udává její rozlišení. Vzhledem k tomu, že se novomediální produkty rozpadají 

do těchto diskrétních bodů, liší se tak od některých starých médií založených na souvislé 

struktuře.
243

 Pro klasickou fotografii tak bylo charakteristické nepřetržité kódování, 

přičemž kombinaci diskrétního a nepřetržitého kódování pak přinesla až fotografie tvořená 

pomocí půltónového procesu tisku. „Taková fotografie se skládá z velkého počtu 
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uspořádaných teček (tj. vzorků), ačkoli průměry a plochy teček se souvisle proměňují.“
244

 

U fotografie tištěné procesem půltónového tisku však nedocházelo ke kvantizaci vzorků, 

které bylo následně dosaženo až digitalizací.
245

 

Otázku také vyvolává, z jakého důvodu mají moderní média částečně diskrétní 

povahu.
246

 „Základním předpokladem moderní sémiotiky je fakt, že komunikace vyžaduje 

diskrétní jednotky. Bez těchto jednotek není jazyka.“
247

 Moderní sémiotika je založena na 

skutečnosti, že diskrétní povaha moderních médií vychází ze systému jazyka jako 

komunikačního systému, který je složen z diskrétních jazykových jednotek, tedy vět, slov, 

morfémů atd. Lidský jazyk byl dle moderní sémiotiky ukázkovým prototypem systému 

komunikace, který lze vztahovat i k dalším typům kulturní komunikace. Lev Manovich 

však s tímto názorem nesouhlasí a jako důkaz, kterým názor moderních sémiotiků vyvrací, 

uvádí fotografii, která „vlastně žádné zřetelné jednotky nemá.“
248

 Manovich proto spojuje 

diskrétní povahu moderních médií s jejich vznikem v období průmyslové revoluce, kdy 

byla výroba založena na standardizaci a opakování jednoduchých vzájemně navazujících 

činností vykonávaných pracovníky specializujícími se pouze na určitou (diskrétní) část 

výrobního procesu.
249

 „Všechny systémy moderních médií odpovídaly tovární logice: 

jakmile byl hotov nový „model“ (film, fotografie, audiozáznam), mohlo být zhotoveno 

množství identických kopií.“
250

 

 

7.1.2 Modularita 

Druhý princip nových médií podle Lva Manoviche spočívá ve „fraktální struktuře“ 

nových médií, kdy každá jednotlivá část média reprodukuje jeho celek. „Prvky média, ať 

již jde o obrazy, zvuky, tvary nebo chování, jsou reprezentovány jako kolekce diskrétních 

vzorků (pixely, polygony, voxely, znaky, skripty). Tyto prvky dále tvoří objekty většího 

měřítka, ale zároveň si udržují oddělené identity. Ani kombinace objektů do ještě větších 
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celků totiž nevede ke ztrátě nezávislosti.“
251

 Nová média jsou tak složena z mnoha 

jednotlivých vrstev, přičemž tyto vrstvy můžeme v rámci celku různými způsoby 

přeskupovat, aniž by to mělo vliv na celek samotný. Právě mnohost vrstev a jejich 

přeskupování charakterizuje nejen oblast nových médií, ale modularitou se vyznačuje také 

celá moderní kultura, v jejímž prostředí stále častěji dochází k vytváření variací věcí, které 

již v určité podobě existují.
252

 „Pokud to shrneme, neomediální dílo je složeno 

z nezávislých částí, tyto části se skládají z dalších, menších nezávislých částí atd., až na 

úroveň nejmenších ‚atomů‘ - pixelů, 3-D bodů nebo textových znaků.“
253

 Modularita je 

rovněž princip typický pro celé prostředí internetu tvořené obrovským množstvím 

webových stránek, které jsou složené z jednotlivých, samostatně dostupných mediálních 

prvků. V souvislosti s tím Manovich uvádí, že máme tendenci tyto prvky spojovat 

s odpovídajícími webovými stránkami a nevnímat je samostatně, ale podle Manoviche jde 

pouze o konvenci, kterou nám předsouvají komerční internetové prohlížeče.
254

 

Stejně jako princip číselné reprezentace se také princip modularity velmi výrazně 

promítá v prostředí fotografických alb na sociálních sítích. Fotografie můžeme velice 

snadno přesouvat mezi alby, snímky přidávat či odstraňovat, aniž by došlo k narušení 

celistvosti alba jako takového. Fotoalba na sociálních sítích jsou přeskupitelnými 

kompozicemi fotografií, které drží pohromadě, aniž by byla ohrožena vlastní přestavbou. 

Jednotlivé fotografie se ukládají do fotoalba, v prostředí sociální sítě tak figurují v rámci 

celku, ale zároveň si ponechávají svoji vlastní nezávislost. „Modulární struktura nových 

médií činí mazání a nahrazování různých částí obzvláště snadným. Dokument HTML 

například sestává z několika oddělených objektů, reprezentovaných řádky kódu HTML. Je 

proto velice snadné mazat, nahrazovat a přidávat nové objekty.“
255

 Stejným způsobem 

můžeme pomocí nástrojů na úpravu fotografií provádět úpravy v rámci jednotlivých 

fotografií, ať už prostřednictvím Photoshopu, nebo pomocí nástrojů pro úpravu fotografií 

dostupných na webu (například v prostředí Instagramu tak můžeme upravovat fotografie 

pomocí fotografických filtrů, přidávat do nich objekty, emotikony atd.) a stále mít možnost 

fotografii identifikovat jako takovou. Webové programy a aplikace na úpravu fotografií 

totiž pracují s jednotlivými částmi digitální fotografie, které se nacházejí ve vzájemně 
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oddělených vrstvách. Rozdělení digitální fotografie na tyto části tak umožňuje jejich 

jednoduché úpravy, odstraňování nebo nahrazování prvků, aniž by zanikla fotografie 

samotná.
256

 

 

7.1.3 Automatizace 

„Číselné kódování (princip 1) a modulární struktura (princip 2) dovolují 

automatizovat mnoho operací v tvorbě, manipulaci a přístupu k novým médiím. Lidská 

intencionalita může být proto z tvůrčího procesu, přinejmenším zčásti, odstraněna.“
257

 Již 

úvod této kapitoly věnované třetímu principu nových médií naznačuje fakt, že v oblasti 

nových médií naprostá většina procesů probíhá zcela, nebo alespoň částečně automaticky. 

Podle Lva Manoviche je však nutné rozlišovat automatizaci nižšího a vyššího stupně. 

Nižším stupněm automatizace Manovich označuje novomediální produkci, kterou uživatel 

tvoří výlučně dle šablony či na základě elementárních algoritmů. Nižší automatizace je 

tedy příznačná zejména pro komerční softwary určené pro úpravu fotografií, textů, 

grafických návrhů atd.
258

  V internetovém prostředí je příkladem nižšího typu automatizace 

„generování webových stránek v interakci s uživatelem.“
259

  

Vyšším stupněm automatizace mediální tvorby Manovich označuje oblast úzce 

spjatou s projektem umělé inteligence (AI). Již od 90. let 20. století se s umělou inteligencí 

mohli průměrní uživatelé počítače setkávat v počítačových hrách, jejichž součástí je téměř 

vždy komponent nazývaný „AI engine“, který má za úkol simulovat lidskou inteligenci. 

K simulování lidské inteligence využívá různých přístupů „od uspořádaných systémů 

k neuronovým sítím.“
260

 Inteligence postav a reálnost prostředí je však v počítačových 

hrách pouhou iluzí, protože uživatelům umožňuje pouze to, co je softwarem povoleno.
261

 

„…Počítačové postavy mohou vykazovat inteligenci a dovednosti jedině proto, že 

programy naši možnou interakci s těmito postavami přísně omezují.“
262
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Dalším důležitým bodem automatizace jsou databáze. Ukazuje se, že současné 

aparáty generují nezměrné množství obrazových, zvukových a audiovizuálních záznamů, 

což je jeden z důsledků zautomatizování mediální tvorby. V současnosti tak vyvstává do 

popředí potřeba rozvoje technologií pro zachování, třídění a zpřístupňování těchto 

nashromážděných materiálů. „Koncem dvacátého století není problém, jak vytvořit 

neomediální dílo. Novým úkolem se stává, jak najít dílo, které již někde existuje.“
263

  

Soudobá společnost se musí vyrovnávat s nesrovnatelně většími počty dat, než tomu 

bylo například v industriální době. Většina těchto záznamů se navíc přesouvá do prostředí 

webu, nebo se v něm již nachází. Nepostradatelnou se tak stala role vyhledávačů, které 

uživatelům pomáhají se zorientovat ve velkém množství informací, které se na webu 

nacházejí. Databáze pomáhají utřídit obsah webu tak, aby byl uživatelsky srozumitelný 

a nestal se pouhou chaotickou směsí informací.
264

 Názorným a všeobecně známým 

příkladem vyššího stupně automatizace je internetový prohlížeč společnosti Google. 

V současné době Google využívá umělých neuronových sítí ve většině svých aplikací 

a právě rozvoj těchto složitých algoritmů, ke kterému v současné době dochází, přináší 

obrovský pokrok do oblasti správy digitálních dat, a tím pádem i do sféry digitálních 

fotografií. 

V oblasti digitálních fotoalb je typickým představitelem zmíněného principu 

automatizace nižší a vyšší úrovně webová aplikace společnosti Google nazvaná Fotky 

Google (Google Photos), která využívá k řazení fotografií již zmíněné umělé neuronové 

sítě. Kromě řady možností týkajících se klasifikace fotografií tak nabízí funkci 

seskupování podobných obličejů, díky kterým z fotografické sbírky dokáže vyabstrahovat 

veškeré fotografie, na kterých je zobrazen daný člověk. Pokud k obličeji navíc přidáme 

jméno daného člověka, můžeme veškeré fotografie, na kterých je zobrazen vyhledat 

jednoduše zadáním jeho jména.
265

 Umělá inteligence společnosti Google také dokáže sama 

automaticky připojovat klíčová slova k fotografiím bez jakékoliv iniciativy uživatele, navíc 

z fotografických sbírek dokáže automaticky vytvářet animace, případně koláže.
266

 „Lze 
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zadat téměř jakékoli klíčové slovo: voda, auto, kočka pes, řeka, pláž… Ale i konkrétnější, 

jako babička, kancelář, tachometr nebo recept. Google zde vychází z miliard fotek, které 

má ve své databázi, a umí tedy přiřadit fotkám i velmi specifické popisky, aniž by uživatel 

musel cokoliv označovat, nebo otitulkovávat.“
267

 Příkladem nižší automatizace je pak také 

integrovaný editor fotografií obsahující fotografické filtry, pomocí kterých uživatelé 

mohou upravit barvu a expozici ve fotografii, nebo manuálně pracovat s jasem, nastavením 

barvy a přidávat efekty.
268

 Podobné získávání informací z fotografií uložených v prostředí 

webu však není doménou pouze společnosti Google, ale obdobné technologie využívá také 

Facebook, Apple a mnohé další společnosti.
269

  

Jednoduchá orientace a zároveň možnost mít všechny fotografie na jednom místě je 

dle mého názoru hlavním důvodem stojícím za oblibou fotografických alb na sociálních 

sítích. Tvůrci sociálních sítí se snaží svým uživatelům usnadnit práci s fotografiemi, které 

na web každým dnem přibývají. Umělá inteligence je dnes schopna analyzovat pixely ve 

fotografii a na základě toho fotografie zařadit, aby byly pro uživatele snáze dohledatelné. 

V rámci těchto webů a aplikací tak dnes není výjimkou automatické třídění fotografií podle 

lokace a času pořízení, nebo automatického rozpoznávání obličejů osob a míst 

zaznamenaných na fotografii. Mnohem častěji je však k třídění internetového obsahu 

využíváno kolektivní spolupráce uživatelů dané sociální sítě, tedy tzv. folksonomie, které 

jsem se věnoval v předchozích částech této diplomové práce. 

 

7.1.4 Variabilita 

Variabilita, kterou Manovich uvádí jako čtvrtý princip nových médií, vychází ze 

skutečnosti, že novomediální produkty nejsou nikdy identickými. Každé dílo vytvořené 

v prostředí nových médií může nabývat různých podob v závislosti na tom, kdo jej 

používá, což je dáno tím, že si uživatelé mohou volit z nabídky různých programů. Dílo tak 

již není jedinečným a neměnným souborem, ale vždy existuje ve více verzích. Princip 

                                                           
267

 Google má nekonečný prostor pro fotky z mobilu. Mobil.iDNES.cz [online]. MAFRA, 2015 [cit. 2017-07-

02]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/google-photos-aplikace-0b9-

/aplikace.aspx?c=A150529_174147_aplikace_pka 
268

 18 Things You May Not Have Known Google Photos Can Do. How-To Geek [online]. 2016 [cit. 2017-07-

02]. Dostupné z: https://www.howtogeek.com/225333/18-things-you-may-not-have-known-google-photos-

can-do/ 
269

 Co si skutečně Facebook „myslí“ o vašich fotografiích? DIGIarena.cz [online]. 2017 [cit. 2017-07-02]. 

Dostupné z: https://digiarena.e15.cz/co-si-skutecne-facebook-mysli-o-vasich-fotografiich 



 
 

71 

variability je úzce spojen s principem číselné reprezentace a automatizace, protože různé 

verze novomediálního díla jsou mnohdy výsledkem činnosti počítače bez jakéhokoli 

zásahu člověka. Variabilita však v mnohém vychází také z principu modularity, který 

jednotlivým vrstvám celku umožňuje zachovat oddělené identity a mohou tak být 

poskládány do mnoha odlišných konfigurací.
270

 

Blíže se zaměřím na jeden z konkrétních případů, kterým se variabilita 

v neomediálním prostředí projevuje a tím jsou hypermédia, jež jsou v prostředí webu 

propojena pomocí hyperodkazů. „Hyperodkaz vytváří spojení mezi dvěma prvky, 

například mezi dvěma slovy na dvou různých stránkách, mezi větou na jedné stránce 

a obrázkem na druhé, či mezi dvěma místy na téže stránce.“
271

 Těmito hyperodkazy však 

nemusí být propojeny pouze prvky v rámci jednoho počítače, ale propojení funguje napříč 

celým internetovým prostředím.
272

  

Právě hyperodkazy přinesly revoluci do prostředí digitálních fotografických alb, 

když začaly být hojně využívány v rámci jednotlivých fotografií. V současnosti se 

upřesňování informací ve fotografiích rozšířilo takovým způsobem, že v podstatě každý 

aspekt zobrazený ve fotografii může být označen vlastním hyperodkazem. Hyperodkazy 

v rámci jednotlivých fotografií umístěných ve fotografickém albu stojí za značným 

usnadněním pohybu mezi těmito alby. Uživatel již nemusí prohlížet fotografické album 

v posloupnosti, v jaké jsou fotografie uspořádány, ale může jednotlivé fotografie, či celé 

sbírky fotografických alb procházet v libovolném pořadí a sledovat motiv, který ho zajímá. 

Pokud si například uživatel na sociální síti Facebook přeje najít všechny fotografie, na 

kterých je vyobrazen jeho známý nebo přítel, může se pomocí hyperlinku umístěného pod 

obličejem na fotografii přesměrovat přímo na profilovou stránku daného přítele, kde pod 

složkou „Fotky“ najde ucelený soubor veškerých jeho fotografií.  

Jak jsem již naznačil, variabilita nových médií, stejně jako automatizace, hraje 

zásadní úlohu při usnadňování pohybu uživatelů mezi enormním množstvím 

fotografických alb, které jsou pomocí hyperodkazů propojeny, a uživatel jimi může 

přecházet mezi alby různých uživatelů. Některé sociální sítě, jako například Instagram, 
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umožňují uživatelům sdílet fotografie na několik sociálních sítí současně. V rámci každé 

sociální sítě pak můžeme fotografii rozdílným způsobem upravit, konkrétní fotografie tak 

může v rámci kyberprostoru figurovat v mnoha verzích. 

Dalším způsobem zpřehledňování fotografií v rámci sociální sítě je automatické 

generování doporučených fotografických alb na základě rozdílných algoritmů zohledňující 

osobní vkus, preference a sociální vazby daného uživatele. „Facebook zpracovává 

fotografie na základě označeného místa, vazeb s přáteli, které jsou určovány jejich zájmy 

na internetu.“
273

 Prostředí sociálních sítí je založeno na variabilním přizpůsobování 

zájmům jednotlivých uživatelů. Při prohlížení uživatelských obrázků je automatizováno 

také řazení fotografií na sociální síti Instagram. Instagram používá vlastní algoritmus, který 

pořadí fotografií a videí zakládá na klasifikaci podle „pravděpodobnosti, že vás bude daný 

obsah zajímat, na vztahu s autorem příspěvku a na aktuálnosti postu.“
274

 Každému 

uživateli je tak předkládán jedinečný, individualizovaný obsah. Vzhled a uspořádání jedné 

konkrétní fotografické sbírky se tak může při prohlížení různými uživateli v různých 

elektronických zařízeních výrazně lišit. Algoritmy sociálních sítí obsahujících fotografická 

alba tak automaticky dávají přednost fotografiím, které chce uživatel vidět, a ty, které 

vyhodnotí jako pro uživatele nezajímavé, naopak automaticky upozadí. 

„Jiným způsobem, jak v počítačové kultuře dochází k tvorbě různých verzí jednoho 

mediálního díla, jsou pravidelné aktualizace. Například moderní softwarové aplikace na 

Internetu sledují aktualizované verze programů, které - někdy i bez vědomí uživatele - 

stahují a instalují.“
275

 Za zajímavé Manovich považuje obzvláště ty stránky, ve kterých 

dochází k proměnám obsahu permanentně.
276

 V současné době již permanentní aktualizace 

na sociálních sítích považujeme za samozřejmé, to samé platí také pro samotné prostředí 

fotografických alb, která procházejí pravidelnými, nebo permanentními aktualizacemi na 

mnoha různých úrovních. Pravidelně je správci sítě aktualizováno komplexní prostředí 

sociálních sítí, čímž dochází k proměnám podoby fotografických alb, a to jak po stránce 

designové, tak po stránce funkční. Na jiné úrovni zase dochází k nepřetržité aktualizaci 
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nabízeného uživatelského obsahu, kdy systém sociální sítě na základě algoritmů 

automaticky generuje uživatelům stále nové a dosud nespatřené fotografie. 

 

7.1.5 Překódování 

Kulturní překódování je posledním principem nových médií popsaným Lvem 

Manovichem. Jedná se o propojení počítače a člověka, mezi lidským světem a prostředím 

počítačových technologií se tak stále více stírají hranice. V prostředí nových médií dochází 

k neustálému překladu mezi kulturní a počítačovou vrstvou, přičemž se tyto vrstvy 

vzájemně ovlivňují.
277

  

Zatímco do kulturní vrstvy můžeme dle Manoviche zařadit například encyklopedie, 

povídky, příběhy, komedie či tragédie atd., naopak do té počítačové spadají kategorie jako 

proces či balíček, třídění či sjednocování, funkce a proměnná, ale můžeme tam zařadit také 

počítačový jazyk či datovou strukturu. Když si pak prohlížíme ve fotografickém albu na 

internetu naše fotografie z dovolené, tedy nějaký konkrétní obsah, tak počítač s nimi 

pracuje v binárním kódu. Fotografie je tedy v novomediálním prostředí počítačovým 

obrazem, který „na úrovni reprezentace stojí na straně lidské kultury a automaticky 

vstupuje do dialogu s ostatními obrazy, s ostatními ‚sémy‘ a ‚mytémy‘. Na jiné úrovni je to 

pro počítač čitelný soubor, obsahující čísla udávající barevné hodnoty pixelů. Jako takový 

vstupuje do dialogu s ostatními soubory. Do dimenzí tohoto dialogu však již nepatří obsah, 

význam a formální kvality, ale spíše velikost, typ souboru, druh komprese, formát 

apod.“
278

 Manovich ale zároveň dodává, že počítačovou vrstvu nemůžeme chápat jako 

něco fixního, jelikož se v průběhu času mění. Počítačová vrstva podle něj prochází 

nepřetržitou přeměnou, protože reaguje na neustále se rozvíjející hardware či software 

a s nimi spjaté nové postupy. Jako příklad Manovich uvádí nové využívání počítačů jako 

mediálních strojů.
279
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V důsledku neustále probíhajícího překladu mezi člověkem a počítačem přichází 

Manovich s tvrzením, že „počítačová a kulturní vrstva se vzájemně ovlivňují“
280

 

a následkem toho vzniká nová počítačová kultura, již Manovich označuje za „směs 

lidských a počítačových významů, směs tradičních představ světa a počítačových 

prostředků jeho zobrazení.“
281

 

Komputerizace kultury podle něj „dosáhla překódování ve vztahu ke všem kulturním 

kategoriím a pojmům. Nahradila je na úrovni významu a/nebo jazyka kategoriemi a pojmy 

novými, odvozenými z počítačové ontologie, epistemologie a pragmatiky.“
282

 

Překódováním označuje programy, které pomáhají převodu dat, se kterými pracuje počítač 

na lidmi srozumitelnou kulturní vrstvu. Manovich však upozorňuje, že na nová média sice 

můžeme nahlížet jako na stará média, která pouze prošla digitalizací, ale nikdy tak 

neodhalíme jejich pravou podstatu. Povaha nových médií je totiž zcela jiná, protože „jsou 

určitým druhem počítačových dat, něčím uchovávaným v souborech a databázích, 

obnovovaným a tříděným, závisejícím na algoritmech a výstupních zařízeních. To, že data 

reprezentují pixely nebo že oním výstupním zařízením je obrazovka, je vedlejší. Nová 

média mohou vypadat jako média tradiční, ale je to jenom povrch.“
283

 

Manovich v souvislosti s tímto jevem hovoří o tom, že zde dochází k posunu 

z mediálních studií k něčemu, co bychom mohli nazvat „softwarová studia“. A poslední 

princip nových médií, tedy kulturní překódování je podle Manoviche jedním ze způsobů, 

jak přemýšlet o teorii softwaru, druhým způsobem je podle něj „používání pojmů 

počítačové vědy jako kategorií teorie nových médií.“
284
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8 Syntagma a paradigma 

V této části své diplomové práce se budu podrobněji věnovat pojmům syntagma 

a paradigma a jejich odlišnému pojetí v různých teoriích. V oblasti fotografických alb lze 

syntagma nalézt v řazení snímků v albu. Snímky jsou do alba vkládány vždy na základě 

nějakého principu a jsou určené vztahem ke snímkům ostatním. Každý jednotlivý snímek 

má vazbu ke snímku předchozímu a následujícímu, jednotlivé snímky se řetězí a skládají 

výslednou kompozici. Fotografie se tak stává součástí uceleného sdělení. Paradigma lze 

vidět v tom, že snímky jsou do alba vybrány z určité množiny fotografií, a to buď 

z fotografií původních, nebo modifikovaných, respektive upravených, které existují 

paralelně s fotografií původní. Posunem v pohledu na fotoalbum v éře nových médií je pak 

to, že na něj lze zároveň nahlížet jako na databázi, tedy zdroj fotografií pro jiná alba. 

Fotoalbum v tomto pojetí nemusí být zdrojem uceleného sdělení, ale pouze sbírkou 

jednotlivých snímků.  

 

8.1 Lingvistické pojetí syntagmatu Ferdinanda de Saussurea 

Ferdinand de Saussure v lingvistické teorii zavedl pojmy syntagma a paradigma 

k rozlišení dvou relačních dimenzí mezi jazykovými jednotkami. Na Saussureovy 

myšlenky navázala celá řada strukturalistických myslitelů, jakými byli například Roman 

Jakobson či Roland Barthes, kteří ve svých dílech představili možnost aplikovat pojmy 

syntagma a paradigma při studiu nejazykových znakových systémů a rozličných kulturních 

jevů. V návaznosti na toto předchozí užití pak Lev Manovich posouvá možnost uplatnění 

pojmů syntagma a paradigma do oblasti nových médií, konkrétně do prostředí 

počítačových databází, kde se však jejich význam ve srovnání s tradičním pojetím 

proměňuje.  

 

8.1.1 Strukturalismus a systém jazyka 

Strukturalismus je myšlenkový směr, který se rozvinul ve 20. a 30. letech 19. století 

v jazykovědě a jehož vznik je spojován se jménem švýcarského lingvisty Ferdinanda de 

Saussurea (1857-1913). Přelomovým pro současnou jazykovědu se stalo dílo Cours de 
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linguistique génerale (Kurs obecné lingvistiky
285

) vydané roku 1916 Saussureovými žáky 

Charlesem Ballym a Albertem Séchehayem, kteří v Kursu obecné lingvistiky shromáždili 

hlavní lingvistické myšlenky pronesené Saussurem během přednášek na Ženevské 

univerzitě mezi lety 1907 a 1911.
286

  

Samotný termín strukturalismus je velmi obtížně definovatelný a jeho přesný 

význam je předmětem mnohých filosofických polemik. Jaroslav Peregrin, v návaznosti na 

Saussureovo smýšlení, strukturalismus chápe „jako označení pro určitý specifický názor na 

povahu jazyka, totiž pro popření toho, že by byly ‚horizontální‘ vztahy mezi výrazy (tj. 

systemické vztahy činící z výrazů jazykovou soustavu) druhotné vzhledem k ‚vertikálním‘ 

vztahům mezi výrazy a jejich významy.“
287

  

„Strukturalismus především považuje jazyk za systém, jehož jednotlivé části nelze 

zkoumat odděleně od funkcí, které v systému zastávají.“
288

 Jinými slovy hodnota 

jazykového znaku nespočívá v jeho podobě, ale je dána vztahem k ostatním prvkům dané 

jazykové struktury.
289

 Saussure upozorňuje na analogii mezi jazykovým systémem a hrou 

v šachy, kde je hodnota figurky rovněž dána momentálním postavením na šachovnici 

a jejím vztahem k ostatním figurkám, který se s každým tahem zcela proměňuje. Vyjma 

postavení na šachovnici je hodnota figurky dána také herními pravidly, která jsou beze 

změny platná po celou dobu trvání hry.
290

 „Taková pravidla přijatá jednou provždy existují 

však i v matérii jazyka; jsou jimi konstantní principy sémiologie.“
291

 Stejně, jako když 

v rámci šachového tahu hýbeme jedinou figurkou, tak i v prostředí jazyka změny postihují 

výlučně izolované prvky. Současně však Saussure upozorňuje, že i když hýbeme pouze 

jedinou figurkou, její posun způsobí změnu na úrovni celého systému, kterou šachista není 

schopen předem přesně předpovědět. Zmíněný tah tak může hodnotu ostatních figurek 

ovlivnit různou měrou, přičemž míra tohoto vlivu může být nulová, velmi závažná, nebo 

průměrná.
292

 „Takový tah může celou partii revolučně změnit a mít důsledky i pro figurky, 
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které stojí momentálně mimo. Viděli jsme, že u jazyka je tomu právě tak.“
293

 Samotná 

doba přesunu figurky stojí podle Saussurea mezi dvěma, pro hru podstatnými, 

rovnovážnými stavy. Jeden rovnovážný stav je ten, který posunu dané figurky předcházel, 

a druhý po jejím přesunu nastane. Doba mezi těmito dvěma rovnovážnými stavy tedy není 

součástí žádného z nich a pro hru samotnou není podstatná. V případě šachové partie tedy 

vždy záleží výhradně na konkrétním postavení figurek na šachovnici, přičemž k pochopení 

aktuálního herního stavu není nutná znalost dosavadního průběhu hry, tedy předchozích 

tahů, jakými figurky ke svému současnému postavení dospěly.
294

 Povaha šachové partie je 

v tomto ohledu analogická s fungováním jazyka, dle Saussurea „mluva funguje vždy jen 

v určitém jazykovém stavu a změny, ke kterým mezi stavy dochází, v něm samy nemají 

místo“
295

  

Uváděný příměr jazyka k šachové partii zároveň zdůrazňuje rozdíl mezi synchronní 

a diachronní metodou jazykového studia, které Ferdinand de Saussure rozlišoval. Dle 

Saussureovy teorie může být jazyk neboli langue lingvisty zkoumán ze dvou odlišných 

hledisek, tedy z hlediska synchronního („současného“), nebo diachronního 

(historického).
296

 Zatímco snahou diachronního přístupu k jazyku je postihnout jazyk 

z hlediska jeho vývoje a sledovat „vztah určitého jazykového jevu k tomu, co před ním 

časově předchází nebo po něm následuje“,
297

 v případě synchronní lingvistiky jde 

o studium vztahů mezi jazykovými jevy platnými v daném okamžiku. Synchronní přístup 

k jazyku se tedy snaží „objasnit vztahy mezi jevy, které existují vedle sebe současně“.
298

  

Dalším rozlišením, ke kterému Saussure dochází je přísné oddělení langue (jazyka) 

a parole (mluvy). Langue neboli jazyk je dle Saussurea jednotným a společensky 

respektovaným abstraktním systémem konvenčních pravidel, díky kterému se všichni 

mluvčí daného jazyka mají možnost vzájemně domluvit.
299

 Naopak mluva je „individuální 

akt vůle a inteligence“
300

 jednotlivce a jedná se o konkrétní promluvu, kterou mluvčí 
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pronáší v určitý okamžik v daném jazyce (langue), jehož pravidla musí znát a respektovat. 

Podle Saussurea by se pak lingvistika měla zabývat pouze a výhradně jazykem.
301

 

 

8.1.2 Sémiologie 

Saussure přichází s ideou nové vědecké disciplíny nazývané sémiologie, „která 

studuje život znaků v životě společnosti.“
302

 Sémiologie, která je v Saussureově pojetí 

součástí sociologie a psychologie, by se měla zabývat tvorbou a proměnami znaků a jejich 

smyslu. Jak Saussure upozorňuje nejvýznamnějším systémem znaků v lidské společnosti je 

jazyk, za část sémiologie je tak považována i lingvistika.
303

 Lidská společnost však 

využívá celé řady dalších znakových systémů, jakými jsou například „písmo, abeceda 

hluchoněmých, pozdravy, vojenské povely, dopravní značky, optické i akustické námořní 

signály atd. Saussure se v této souvislosti dokonce zmiňuje i o ustálených zvycích, o módě 

apod.“
304

 Spojitost Saussureovy sémiologické teorie s jeho jazykovými teoriemi je zřejmá 

zejména z jeho tvrzení, kde uvádí, že „v jazyce, jako v každém sémiologickém systému, 

jsou jednotlivé znaky charakterizovány výhradně tím, čím se liší od ostatních znaků; jedině 

tento rozdíl vytváří hodnotu každého znaku.“
305

  

 

8.1.3 Teorie jazykového znaku 

Již v úvodu kapitoly věnované povaze jazykového znaku Ferdinand de Saussure 

upozorňuje, že jazyk není navzdory přesvědčení některých lidí pouhým seznamem termínů 

odpovídajících určitým věcem. Podle Ferdinanda de Saussurea je jazykový znak psychická 

jednotka, která vzniká asociativním spojením dvou termínů, akustického obrazu 

(označujícího) a pojmu (označovaného). Akustický obraz není materiálním, fyzickým 

zvukem, jakým by bylo vyřčení daného slova, ale jedná se o „psychický otisk tohoto 

zvuku, reprezentace, o které nám poskytují svědectví naše smysly…“
306

. Dokladem 
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psychické povahy akustického obrazu jsou vnitřní promluvy odehrávající se v duchu, které 

člověkem nejsou fyzicky artikulovány a nemají materiální povahu. Skutečnost, že znak je 

vždy kombinací označujícího a označovaného, lze doložit na příkladu slova arbor, které je 

latinským označením pojmu „strom“. Zatímco v běžném úzu termín znak „označuje 

akustický obraz sám, například slovo (arbor atd.). Zapomíná se na to, že když arbor 

nazýváme znakem, je to jen proto, že v sobě nese pojem ‚stromu‘, stejně jako představa 

smyslové stránky implikuje představu celku.“
307

  

Asociativní spojení označujícího a označovaného, respektive spojení akustického 

obrazu a pojmu je arbitrární neboli nemotivované. Mezi označujícím a označovaným není 

žádná přirozená vazba ani spojení. Dokladem tohoto tvrzení je samotná existence 

rozdílných jazyků, například u českého pojmu „vlk“ neexistuje žádná přirozená vazba 

s hláskami v-l-k, jež plní úlohu označujícího. V jiných jazycích se však označované „vlk“ 

pojí s hláskami odlišnými, kupříkladu v latinském jazyce je tak idea „vlka“ spojována 

s označením lupus.
308

  

Jednou z námitek proti arbitrárnosti znaku je existence onomatopoických slov, 

v jejichž případě je navozen dojem přirozeného vztahu mezi označujícím a označovaným. 

Saussure však upozorňuje, že za onomatopoická jsou lidmi často chybně považována také 

slova, která pouze budí zdání, že vychází z nápodoby reálných zvuků, ale jejich původní 

latinská podoba dokládá, že ke svému současnému znění dospěly náhodným fonetickým 

vývojem.
309

 „Pokud jde o skutečná onomatopoia (typu bimbam, tiktak atd.), jsou nejen 

málo početná, ale i jejich volba je již do jisté míry arbitrární, protože jsou jen pouhou 

přibližnou a již polokonvenční imitací určitých zvuků (srovnejme francouzské ouaoua 

a německé wauwau, tj. ‚hafhaf‘).“
310

 Další námitkou vůči arbitrárnosti znaku jsou také 

zvolání, která jsou často považována za bezprostřední vyjádření skutečnosti. Saussure však 

podotýká, že stejně jako v případě onomatopoických slov se i zvolání v různých jazycích 

odlišují a některá zvolání se vyvinula ze smyslu slov jiných.
311

 

Druhou vlastností jazykového znaku je lineární povaha označujícího. Lineární 

povaha jazyka neumožňuje vyřčení více prvků současně. V promluvě jsou proto jednotlivé 
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prvky řazeny v časové následnosti za sebou, přičemž prvky v tomto zřetězení se vztahují 

k sobě navzájem, nebo k danému celku. Lineární charakter označujícího Saussure považuje 

za základní, avšak často opomíjený princip, na kterém závisí celý jazykový 

mechanismus.
312

 „Proti vizuálním označujícím (například námořním signálům apod.), 

která mohou vést ke komplikacím hned v několika dimenzích současně, mají akustická 

označující k dispozici pouze linii časovou; jejich prvky se představují jeden po druhém, 

tvoří řetěz.“
313

 Dokladem vzájemného řetězení slov je písemné zachycení promluvy, když 

„následnost v čase nahradíme prostorovou linií grafických znaků.“
314

  

 

8.1.4 Syntagmatické a asociativní vztahy 

V oblasti vztahů mezi jazykovými znaky Saussure rozlišil syntagmatické 

a asociativní (paradigmatické) vztahy, dva paralelně existující typy vztahů, jejichž 

existence je pro jazyk nezbytná. „Hodnota každého znaku vyplývá jednak z jeho vztahu 

k ostatním částem výpovědi, tj. ze vztahů syntagmatických, jednak z jeho vztahů k jiným 

jazykovým znakům, které by mohly na jeho místě stát, které s ním mají něco společného 

nebo protichůdného, které se vybavují pomocí asociací, zkrátka z jeho vztahů 

paradigmatických.“
315

  

V každé promluvě (parole) je možné identifikovat jak vztahy syntagmatické, tak 

vztahy asociativní, respektive paradigmatické. Vzhledem k povaze jazyka, který 

neumožňuje vyslovení dvou a více prvků zároveň, je mluva řetězem prvků lineárně 

řazených po sobě. Všechny prvky jsou v rámci faktické řady přítomny současně, syntagma 

je tedy vztahem in praesentia. Hodnota každého jednotlivého prvku zastoupeného v řetězu 

mluvy je pak determinována jeho okolím, prvek tedy své hodnoty nabývá tím, „že stojí 

v protikladu k tomu, co předchází nebo co následuje, nebo k obojímu.“
316

 

Druhou rovinou jsou vztahy asociativní, které nejsou součástí promluvy samotné, ale 

vznikají v mysli mluvčího a jsou tak vztahem in absentia. Jedná se o vztah jazykového 
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znaku k jiným znakům, které by jej mohly na jeho místě v rámci promluvy nahradit. 

Například použijeme-li na místě podstatného jména ve větě české slovo „chlapec“, 

v paměti se nám asociuje skupina slov jako „chlapeček“, „kluk“, „hoch“ či „muž“, které 

jsou s námi použitým slovem příbuzné, nebo disponují podobnými vlastnostmi. 

Asociativní vztahy „jsou součástí vnitřní zásobnice, jíž se u každého jedince konstituuje 

jazyk.“
317

  

Saussure teorii syntagmatických a asociativních vztahů ilustruje na příkladu 

z prostředí architektury. Jazykovou jednotku lze dle Saussurea přirovnat ke sloupu, který je 

součástí stavby. V celku prostorově přítomných částí budovy je sloup v určitém vztahu 

k násloupí, které podpírá, jejich vzájemný vztah tak připomíná vztah syntagmatický. Pokud 

je však samotný sloup určitého řádu, kupříkladu dórského, vzbuzuje v mysli pozorovatele 

komparaci s dalšími typy sloupových řádů, tedy iónským, korintským a dalšími, což „jsou 

prvky, které v tomto prostoru přítomny nejsou: to je vztah asociativní.“
318

 

 

8.1.5 Syntagmatické vztahy 

Podle Saussureovy jazykové teorie se syntagmatické vztahy nevztahují „jen na slova, 

ale i na skupiny slov, na komplexní jednotky všech dimenzí a každého rozsahu (slova 

složená, odvozená, větné členy, celé věty).“
319

 Syntagma podléhá jak oblasti langue, tak 

oblasti parole. Ačkoliv typickým příkladem syntagmatu je věta a věty náleží do systému 

mluvy, Saussure upozorňuje, že veškerá syntagmata systému mluvy nepodléhají. Na 

podporu této teze Saussure uvádí řadu příkladů, kdy výrazy podléhají jazyku, jako je tomu 

v případě ustálených slovních spojení daných jazykovou zvyklostí a lidových rčení, jejichž 

významové části nelze měnit, přestože je možné je do jisté míry rozeznat. Další oblastí, 

kde výrazy spadají do sféry jazyka, jsou syntagmata, která jsou tvořena na základě 

ustálených jazykových vzorců.
320

 U většiny syntagmatických spojení je však obtížné určit, 
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jakým podílem jazyka a mluvy došlo k vytvoření jazykové jednotky, „neboť k jejímu 

vytvoření se sešly faktory obojího druhu, a to v těžko rozlišitelných proporcích.“
321

 

 

8.1.6 Asociativní vztahy 

„Skupiny vytvářené mentální asociací se neomezují jen na to, že sbližují ty termíny, 

které vykazují něco společného; mysl vnímá i povahu vztahů, které je v každém 

jednotlivém případě vážou k sobě, a vytváří tak i stejné množství řad asociací, kolik je 

různých vztahů.“
322

 První z takto vytvořených skupin tak může shrnovat všechna slova, 

která mají společný kmen. Druhá skupina je tvořena řadou asociovaných slov na základě 

společného sufixu. Asociativní řada však může vzniknout rovněž na základě analogie 

označovaných, nebo utvořit asociativní řadu slov se shodným akustickým obrazem. 

V některých asociacích tak může dojít ke shodě smyslu a formy, v některých případech se 

však může shodovat pouze smysl, či pouze forma.
323

 „Jakékoliv slovo vždy dokáže 

evokovat vše, co se s ním může tím či oním způsobem asociovat.“
324

  

Na rozdíl od vztahů syntagmatických, u kterých je jasně zřetelné pořadí a počet 

prvků, jimiž jsou tvořeny, není u vztahů asociativních možné předem předpovědět 

množství a posloupnost slov, která se nám v paměti seskupí. Neurčitý pořádek 

asociovaných slov a jejich nevymezitelný počet jsou tedy dvěma charakteristickými 

vlastnostmi, které postihují povahu asociativních vztahů. Saussure však upozorňuje, že 

zatímco prvně jmenovaná charakteristika je platná vždy, druhá charakteristika platí pouze 

v některých případech. Jednou z oblastí, kde je počet členů asociativní řady určitý, jsou 

tzv. paradigmata flexe.
325

 Například v případě deklinace (skloňování) je patrné, že počet 

slov, která si můžeme v dané řadě asociovat je již předem daný, jak je ostatně vidno na 

vzoru skloňování podstatného jména pán („pán, pána, pánovi/pánu,…“), nebo přídavného 

jména mladý („mladý, mladého, mladému,…“).
326

 První charakteristika, tedy neurčitý 

pořádek tvarů však zůstává zachována, protože pořadí, v jakém jednotlivé tvary slova 
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uvádíme, není prostorově určitý.
327

 „Řadí-li je gramatik spíše tím než oním způsobem, jde 

o čistě arbitrární akt; ve vědomí mluvčích nominativ nikterak prvním pádem skloňování 

není, a jednotlivé termíny se podle okolností mohou vynořovat v tom či onom pořadí.“
328

 

 

8.1.7 Syntagmatické solidarity 

Jazyk je tedy dle Saussurea tvořen souborem fónických a konceptuálních diferencí, 

které jsou dány dvěma druhy srovnání, přičemž tato konvergence může být asociativní, 

nebo syntagmatická. Vzniklé asociativní i syntagmatické skupiny jsou do určité míry 

produktem jazyka, „a právě tento soubor uzuálních vztahů konstituuje jazyk a řídí jeho 

fungování.“
329

 V souvislosti s touto jazykovou organizací Saussure zmiňuje tzv. 

syntagmatické solidarity, což je obecný princip platný pro všechny typy jazykových 

syntagmat spočívající v tom, že „téměř všechny jednotky jazyka závisejí buď na tom, co je 

v mluvním řetězu obklopuje, nebo na po sobě jdoucích částech, jimiž jsou samy 

skládány.“
330

  

Jako ilustrativní příklad Saussure uvádí francouzský výraz „désireux“, který je 

tvořen kombinací dvou nižších, solidárních částí „désir“ a „eux“, které svou hodnotu 

získávají až svým vzájemným spojením. Samotný výraz „eux“, kterým je sufix tvořen, 

nefiguruje ve francouzštině jako samostatné slovo, ale pouze jako součást spojení v rámci 

vyšších celků, jakým je právě výraz „désireux“, ale také další slova jako „chaleureux“, 

„chanceux“, nebo „aciereux“. Stejně tak ani část, která tvoří kmen slova, nemusí vždy 

figurovat v jazyce nezávisle, tento případ ilustruje slovo „roulis“, kde kmen slova „roul“ 

bez doplnění příslušného sufixu postrádá význam.
331

 „Celek platí v důsledku svých částí, 

a stejně tak části platí na základě svého místa v celku; proto je tedy syntagmatický vztah 

části k celku stejně důležitý jako vztah částí mezi sebou.“
332

 

Zatímco syntagma tvoří řadu slov přítomných na horizontální ose, na ose vertikální 

neboli asociativní se v mysli u každého výrazu, který je součástí syntagmatické řady, 
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asociuje skupina slov, jež spojují jisté společné prvky, nebo vlastnosti. Pomocí asociací tak 

dochází k analýze jednotlivých částí syntagmatu. Saussure vybírá francouzské slovo 

„défaire“, které se skládá ze dvou částí „dé“ a „faire“. První část „dé“ nám asociuje 

slova jako „décoller“, „déplacer“, „découdre“ a mnohá další. Druhá část „faire“ zase 

asociuje slova jako „faire“, „refaire“, „contrefaire“ atd. Pokud by však v jazyce 

neexistovaly jiné jazykové prvky obsahující „dé“ a „faire“ jednalo by se v případě slova 

„défaire“ o jednoduchou jednotku a hodnota obou jejích částí by již nebyla určena 

protikladem k ostatním asociovaným termínům. Podle Saussurea použití určitého znaku 

není volbou pozitivní, ale to, co přisuzuje znaku hodnotu je diference vůči znakům 

ostatním. Pokud tedy užíváme určité slovo, nevolíme jej sami o sobě, ale jeho volbu 

provádíme na základě slov, vůči kterým je dané slovo v opozici.
333

 Myšlenka toho, co 

chceme vyjádřit „neevokuje určitou formu, ale celý latentní systém, díky jemuž dospíváme 

k protikladům, které jsou ke konstituování tohoto znaku nutné. Sám o sobě by znak vlastní 

význam neměl.“
334

 Pokud bychom uvažovali smyšlené slovo axqa, pak hodnota písmena 

q je v syntagmatické rovině dána protikladem k písmenům x a a, které jej ve slově 

obklopují. Naopak z hlediska asociativních vztahů je q v protikladu ke všem myslitelným 

písmenům, kterými bychom jej mohli ve slově eventuálně nahradit.
335

 

 

8.1.8 Arbitrárnost znaku v jazykovém systému 

Celý jazykový systém je dle Saussurea založený na arbitrární povaze znaku neboli 

nemotivovaném spojení akustického obrazu a pojmu, přičemž tento „základní princip 

arbitrárnosti znaku nebrání v rozlišování toho, co je v každém jazyce radikálně arbitrární, 

tj. nemotivované, a toho, co je takové jen relativně. Pouze část znaků // je absolutně 

arbitrární; u jiných dochází k jevu, který umožňuje v arbitrárnosti rozlišovat stupně, 

a nepotlačovat je přitom: znak může být relativně motivovaný.“
336

 V souvislosti s touto 

tezí Saussure upozorňuje, že jazyk samotný nikdy nemůže být kompletně nemotivovaný, 

ale jeho arbitrárnost je redukována pravidelností a řádem utvořeným v mysli mluvčích 

daného jazyka. Úkolem této relativní motivovanosti je omezit arbitrárnost jazyka, protože 
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představa existence neomezeně nemotivovaného jazyka je stejně nereálná, jako představa 

zcela racionálního jazyka, ve kterém by byl vztah označujícího a označovaného plně 

motivovaný. Všechny reálně existující jazyky se pak v různých poměrech skládají z prvků 

radikálně nemotivovaných a relativně motivovaných, přičemž jazyky s velkým podílem 

nemotivovanosti považujeme spíše za jazyky lexikologické (čínština) a jazyky, kde je 

arbitrárnost minimální jsou považovány za jazyky gramatické (indoevropština, sanskrt).
337

 

„Lexikon“ (maximální arbitrárnost) a „gramatika“ (minimální arbitrárnost) „jsou jako dva 

opačné proudy, které se na pohybu jazyka podílejí: jednak tendence k užívání 

lexikologického nástroje, tj. nemotivovaného znaku, a jednak preference přikládaná 

gramatickému nástroji, tj. konstrukčním pravidlům.“
338

  

 

8.2 Syntagma a paradigma v sémiologii 

Ferdinand de Saussure představil ideu sémiologie jako všeobecné vědy o znaku, 

která „studuje život znaků v životě společnosti.“
339

 Dle Saussurea bude sémiologie vědou, 

která se kromě jazyka považovaného za nejdůležitější ze všech systémů, bude zabývat také 

dalšími systémy používanými v lidské společnosti, včetně systémů nejazykových.
340

 

V návaznosti na Saussurea tak Roland Barthes představil koncepci spočívající v myšlence, 

že lingvistika jako nejdokonalejší ze všech znakových systémů obsahuje všechny ostatní 

znakové systémy, dle Barthese se tedy všechny systémy uzavírají v systému jazyka.
341

  

V souvislosti s pojmem syntagmatu Barthes vycházel ze základní Saussureovy 

dichotomie spočívající v rozlišení dvou odlišných rovin, tedy roviny syntagmatické 

a asociační, respektive paradigmatické. Každá z těchto rovin pak vytváří své vlastní 

hodnoty. Barthes rovněž uvádí, že zatímco asociační plán je blízký „jazyku“, plán 

syntagmatický je spjatý s mluvou.
342
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„Saussure cítil, že syntagmatičnost a asociativnost (to je pro nás systémovost) musí 

odpovídat dvěma formám duševní činnosti, a tím se již dostáváme mimo oblast 

lingvistiky.“
343

 Roman Jakobson přejal Saussureovo rozdělení jazykových rovin 

syntagmatu a paradigmatu a posunul jejich užití mimo oblast jazyka do prostředí řečových 

projevů, kde s pomocí Saussureových pojmů rozlišoval metaforu (související s osou 

paradigmatickou) a metonymii (související s osou syntagmatickou).
344

 Podle Jakobsona 

„budou tedy existovat „promluvy“ metaforického typu a „promluvy“ typu metonymického; 

každý z těchto typů ovšem neimplikuje použití jen jednoho z obou modelů (ježto syntagma 

a systém jsou nutné pro každou promluvu), nýbrž pouze převahu jednoho nebo 

druhého.“
345

  

Každý řečový projev je pak vytvářen pomocí dvou základních operací, tedy výběru 

a kombinace. Ve svém článku Lingvistika a poetika uvádí Roman Jakobson příklad, jakým 

se tvoří promluvy. Pokud je tématem promluvy dítě, pak mluvčí nejprve vybírá jedno 

z řady do jisté míry ekvivalentních pojmenování jako „dítě“, „chlapeček“, nebo „holčička“. 

Následně, pro vyjasnění tématu své výpovědi, může vyselektovat jedno ze skupiny 

sémanticky blízkých sloves „spí“, „odpočívá“ či „dříme“. Kombinací obou zvolených 

pojmenování v řečovém proudu pak vznikne například promluva „dítě spí“.
346

 „Výběr se 

uskutečňuje na základě ekvivalence, podobnosti a rozdílnosti, synonymity a antonymity; 

kombinace, výstavba řady, je založena na soumeznosti (contiguity).
347

 

Podle Jakobsona hraje při kontrole použitého kódu podstatnou roli funkce 

metajazyka, jehož pomocí si účastníci rozpravy mohou kdykoliv ověřit, že používají stejný 

kód. Pokud si tedy adresát promluvy není jistý, že správně pochopil určitý výraz, může 

použít například větu „Jak jste to myslel?“, čímž si vyžádá u původce sdělení další 

informace o daném lexikálním kódu. Původce sdělení pak prostřednictvím metajazykového 

sdělení daný výraz vysvětlí, či specifikuje. Příkladem takového autoreferenčního 

metajazykového výrazu, jehož cílem je vysvětlit smysl sebe samého je dle Jakobsona 

například věta „Zelenáč je prvoročák“.
348

 „Komunikace, která je pod kontrolou kódu, se 

tedy rozvíjí na principu substitucí a vyznačuje se stálou možností vrátit se k vyslovenému 
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výrazu, překontrolovat a stabilizovat jeho smysl pomocí jiných prvků systému. 

Předpokládá se, že sám systém přitom zůstává neměnný. Reguluje řečové projevy 

a v kterékoliv chvíli je může metajazykovými zásahy kontrolovat.“
349

 

Jak jsem již uvedl výše, Roman Jakobson navázal na Saussureovo lingvistické dělení 

syntagmatu a paradigmatu a „specifikoval ho jako protiklad metaforického 

a metonymického způsobu rozvíjení řečového projevu a v návaznosti na to jako protiklad 

substitutivní a predikativní reakce.“
350

 Témata k sobě tedy mohou být vázána buď 

způsobem metaforickým, tedy na základě podobnosti, nebo způsobem metonymickým 

založeným na soumeznosti.
351

 

Dle Rolanda Barthese zahájil Jakobson svou analýzou běžných řečových projevů 

posun od lingvistiky směrem k sémiologii, protože jak metaforické, tak metonymické 

roviny řeči se vždy znovu setkávají v systémech označování odlišných od řeči. Roland 

Barthes jako ukázku využití sémiologické analýzy uvádí přehled syntagmatických plánů 

a systémových (paradigmatických) plánů některých dalších sémiologických systémů 

jakými jsou oblečení, stravování, nábytek, nebo architektura. Jako jeden z příkladů lze 

uvést obědové menu. Vycházíme-li z předpokladu, že oběd se může skládat z předkrmu, 

hlavního chodu a zákusku, pak spojení těchto jednotlivých chodů tvoří plán syntagmatu. 

Paradigmatický plán pak tvoří přehled pokrmů, ze kterých v rámci jednotlivých chodů 

vybíráme. Plánem paradigmatu by tedy v případě zákusku bylo například tiramisu, panna 

cotta, štrůdl, zmrzlinový pohár atd. Dle Rolanda Barthese je logickým postupem 

sémiologické analýzy postup od syntagmatu k systému (paradigmatu), kdy nejprve 

provedeme syntagmatické vydělení, ze kterého pak obvykle vyvstanou jednotky tříděné 

v paradigmatech.
352

 

 

8.3 Syntagma a paradigma dle Manoviche 

Kromě pěti principů nových médií, kterým jsem se podrobněji věnoval v jedné 

z předchozích částí, charakterizuje počítačovou éru dle Manoviche také klíčová role 
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databází, které se v novomediálním prostředí staly novou formou datového uspořádání. 

Manovich označuje databáze za novou symbolickou formu počítačové éry, která se 

diametrálně odlišuje od lineární perspektivy, jež byla symbolickou formou moderní doby. 

Zatímco v moderní době tak byly charakteristickými formami kulturního vyjádření 

literárních romány, či kinematografie zakládající se obvykle na naraci, v prostředí 

novomediálních objektů založených na databázích se lineární narativy vytrácejí.
353

 

„Spousta novomediálních objektů nevypráví příběhy; nemají začátek ani konec, nemají 

žádný vývoj, tematický, formální, ani jiný vývoj, který by uspořádal jejich prvky do 

posloupnosti. Místo toho jsou to kolekce jednotlivých položek, přičemž každá položka má 

stejný význam jako kterákoliv jiná.“
354

  

Samotný pojem databáze vychází z informatiky, kde jsou databáze definovány jako 

strukturované sbírky dat. Jedná se o kolekce individuálních položek, které jsou 

prostřednictvím počítače snadno a rychle vyhledatelné. Existuje několik druhů databází 

(hierarchické, síťové, relační, objektově orientované atd.), přičemž každá využívá 

odlišného modelu datové organizace.
355

 Databáze předpokládají roli aktivního uživatele, 

který se v prostředí těchto datových sbírek pohybuje a provádí v rámci databáze různé 

operace, ať už se jedná o jejich prohlížení, procházení, nebo vyhledávání. Manovich 

zároveň upozorňuje, že poznání, jakého uživatelé nabývají prostřednictvím počítačových 

databází, se výrazně odlišuje od poznání nabytého čtením, či sledování narativního 

příběhu. Databáze se tak stávají novým způsobem, jakým lidé strukturují své zkušenosti 

a zkušenost se světem.
356

 

Dle Manoviche jsou databáze charakteristické zejména pro prostředí internetu. 

Ukázkovým příkladem prostředí, kde jsou databáze uplatňovány, jsou webové stránky typu 

HTML složené z určitého počtu separátních objektů, jež jsou reprezentovány jednotlivými 

řádky HTML kódu. Vzhledem k modulární struktuře, která je pro HTML stránky 

charakteristická, je možné přidávat, měnit, či odstraňovat jednotlivé části stránek, aniž by 

došlo k narušení webu, či jeho úplnému odstranění. Obsah webových stránek tak vzhledem 

ke své modulární povaze prochází neustálou proměnou, čímž se zároveň stává nikdy 

neukončeným.
357

 Tato neukončenost však „přispívá k antinarativní logice webu. Pokud se 
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nové prvky v průběhu času přidávají, výsledkem je sbírka, nikoliv příběh.“
358

 Udržet 

linearitu vyprávění je v modulárním prostředí nových médiích velmi obtížné. Zmíněnou 

problematiku ilustruje Manovichův příklad internetové televize. Zatímco tradiční model 

lineárního televizního vysílání spočíval ve sledování televizních programů v reálném čase, 

pak internetové televize jsou tvořeny souborem video programů, které si může divák 

přehrávat v libovolném čase a pořadí. Možnost živého vysílání známá z prostředí 

tradičních médií se však z prostředí internetových televizí nevytratila, ale stala se pouze 

jedním ze způsobů, jakým může televizní divák zvolený program sledovat.
359

 

Manovich však upozorňuje, že ne všechna nová média lze explicitně označovat za 

databáze. Typickým příkladem nového media jsou také počítačové hry, které obsahují 

určitý příběh, potažmo narativ, který je počítačovému hráči během jeho herního postupu 

vyprávěn. Hráč se ve vyprávění posouvá vždy, když splní daný úkol, vyhraje utkání, 

posbírá potřebný počet předmětů atd. Manovich zdůrazňuje, že herní vyprávění slouží 

především k zamaskování naprogramovaného herního algoritmu, tedy herní logiky, která 

vymezuje možnosti dané hry. Počítačové hry tedy nejsou založeny na logice databází, ale 

na logice spočívají ve splnění předem daných algoritmů. Hráč se tedy ve hře pohybuje 

pouze v rámci mezí, které jsou dány tímto herním algoritmem. Algoritmem je pak 

definováno, jaké kroky hráče posouvají v příběhu dále a jaké ho naopak od dokončení hry 

vzdalují. Hraní počítačové hry tedy spočívá ve snaze hráče objevit herní algoritmus 

a porozumět jeho skryté herní logice, která je klíčem pro úspěšný posun v herním příběhu. 

Dochází tak k permanentnímu překladu mezi člověkem a počítačem, kdy se uživatel snaží 

o vytvoření mentálního modelu počítačového algoritmu.
360

 

Manovich zároveň upozorňuje, že databáze a narativ stojí ze své přirozenosti ve 

vzájemné opozici. Zatímco databáze reprezentuje svět jako seznam položek bez 

jakéhokoliv lineárního či jiného uspořádání, narativ naopak vytváří ze zdánlivě 

neuspořádaných položek či událostí trajektorii příčin a následků. V souvislosti s tím je také 

možné odlišit různé druhy narativity jako například narativitu počítačových her od 

narativity literárních příběhů, protože zatímco pro hráče počítačové hry je přizpůsobit své 

chování algoritmu hry klíčové, při čtení literárního díla své chování čtenář přizpůsobovat 

nemusí. Manovich si však přesto všímá jisté analogie, která spočívá ve skutečnosti, že 
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počítačový hráč stejně jako čtenář románu musí porozumět logice (algoritmu) vyprávění. 

V prostředí nových médií lze tedy rozlišit dva typy databází, přičemž první typ odpovídá 

datové struktuře (webové stránky, CD-ROMy), zatímco druhý typ odpovídá algoritmu 

(počítačové hry, příběhy). Dle Manoviche jsou však veškeré novomediální objekty 

založené na databázích, ačkoliv to nemusí být z jejich struktury explicitně patrné.
361

 

Dle Manoviche v počítačové éře do prostředí umělecké tvorby výrazně vstupuje role 

interface neboli rozhraní mezi člověkem a počítačem. Počítače totiž tvůrcům přinášejí 

možnost vytvářet různá rozhraní k totožnému uměleckému materiálu, dochází tak 

například k tvorbě mnoha odlišných verzí totožného díla.
362

 „Novomediální objekt se 

skládá z jednoho, nebo více rozhraní k databázi multimediálního materiálu.“
363

 Éra 

počítačů se tak výrazně odlišuje od minulosti, kdy bylo každé dílo vytvořené v rámci 

určitého média jedinečné.
364

 Manovich definuje povahu vyprávění v prostředí nových 

médií následovně: „Uživatel vyprávění prochází databází tak, že následuje odkazy mezi 

záznamy, které byly vytvořeny tvůrcem databáze. Interaktivní narativ (který může být také 

nazýván hypernarativem v analogii k hypertextu) pak lze považovat za souhrn více 

trajektorií prostřednictvím databáze.“
365

 

Manovich se v souvislosti s databázemi odvolává na lingvistickou definici 

Ferdinanda de Saussurea. Nová média a databáze přinesly radikální změnu do tradičního 

pojetí syntagmatu a paradigmatu. Jak jsem již zmínil výše, podle Saussurea vše v jazyce 

závisí na vztazích, které se rozvíjejí ve dvou protikladných rovinách – syntagmatické 

a paradigmatické, přičemž každá z nich dává vzniknout vlastnímu řádu hodnot.
366

 Hodnota 

znaku je tedy dána z jedné strany vztahem syntagmatickým, spočívajícím ve vztahu znaku 

k ostatním částem výpovědi a z druhé strany vztahem paradigmatickým, vyplývajícím ze 

vztahu znaku k jiným znakům, které by jej mohly na jeho místě v rámci výpovědi 

nahradit.
367

 Zatímco v rámci syntagmatu jsou veškeré prvky přítomny zároveň, tedy in 

prasentia. V rámci paradigmatu jsou přítomny pouze virtuálně, tedy in absentia.
368
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„Syntagma je tedy explicitní a paradigma implicitní; první je skutečný a druhý je 

smyšlený.“
369

 Tento model pak přebrali další představitelé strukturalismu jako Roman 

Jakobson, či Roland Barthes, či Claude Lévi-Strauss, kteří jej aplikovali na studium 

rozmanitých kulturních jevů. 

Lev Manovich ověřoval platnost strukturalistického pojetí syntagmatických 

a paradigmatických vztahů v prostředí tradičních a nových médií. Dle Manoviche 

v prostředí tradičních médií, konkrétně v prostředí literárních a kinematografických 

příběhů syntagma a paradigma funguje na stejném principu jako v případě Saussureova 

lingvistického pojetí. Kupříkladu film je tak tvořen slovy, větami, záběry, či scénami. 

Jednotlivé filmové scény jsou pak v rámci lineární povahy filmového vyprávění řazeny 

jedna za druhou a jejich výsledná kombinace tvoří daný příběh. Aktuální kombinaci scén 

explicitně přítomných ve filmovém narativu tedy lze označit jako syntagmu. Paradigmatem 

filmového vyprávění je naopak souhrn veškerých pomyslných scén, kterými by bylo 

možné aktuálně použité filmové scény nahradit. Dle Manoviche je tedy paradigma 

imaginární databází všech potencionálně možných scén, které jsou přítomny například 

v mysli režiséra či scénáristy snímku, nebo jsou dány možnostmi daného filmového žánru. 

V případě filmového či literárního narativu je tak, stejně jako v případě jazyka, paradigma 

zastoupeno pouze implicitně.
370

 

V prostředí nových médií se však vztah syntagmatu a paradigmatu převrací v tom 

smyslu, že paradigma, tedy databáze všech potencionálně možných variant je zastoupena 

explicitně, zatímco syntagma prezentované narativem se stává implicitním.
371

 „Paradigma 

je privilegována; syntagma je bagatelizována. Paradigma je skutečná; syntagma je 

virtuální.“
372

 Nadřazenost paradigmatu je dle Manoviche patrná například v interaktivních 

objektech, které svým uživatelům nabízejí řadu možností, z kterých si mohou zvolit. 

Typickou ukázkou je počítačová obrazovka obsahující několik interaktivních ikon 

představujících přehled všech možných voleb.
373

 „Na úrovni samotné obrazovky tvoří tyto 

volby své vlastní paradigma, které je explicitně prezentováno uživateli.“
374

 Pokud se 

uživatel rozhodne kliknout na jakoukoliv z těchto ikon, bude vždy přesměrován na 

odlišnou obrazovku, uživatel se tak může prostřednictvím individuální volby (rozkliknutím 
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ikony) přesunout mezi obrazovkami. Procházení mezi obrazovkami prostřednictvím volby 

z paradigmatu možností má tedy charakter lineární posloupnosti, kdy uživatel klikáním na 

ikony prochází syntagmatickou řadou obrazovek. Současně Manovich upozorňuje, že 

lineární procházení jednotlivými obrazovkami v interaktivním prostředí se dá v jistém 

ohledu přirovnat k  vytváření věty v běžném jazyce.
375

 „Stejně jako uživatel jazyka 

konstruuje větu výběrem každého dalšího slova z paradigmatu dalších možných slov, 

uživatel nových médií vytváří posloupnost obrazovek klikáním na tu či onu ikonu na 

obrazovce.“
376

 Manovich podotýká, že mezi oběma systémy je rovněž řada rozdílů, 

přičemž jedním z nich je například, že v prostředí nových médií, na rozdíl od jazyka, 

neexistuje gramatika a také paradigmata, z jakých vybírá uživatel nových médií, jsou 

mnohem menší ve srovnání s paradigmaty, z jakých skládá větu uživatel běžného jazyka. 

Podstatný ovšem zůstává fakt, že jak nová média, tak jazyk se rozvíjejí prostřednictvím 

syntagmatické lineární řady.
377

 

Skutečnost, že se nová média, stejně jako běžný jazyk, rozvíjejí řetězením prvků na 

syntagmatické ose je dle Manoviche důsledkem dominantního vlivu kinematografie. Pro 

kinematografii, jež se stala převládajícím sémiologickým systémem 20. století, je 

charakteristický lineární narativ spočívající v montáži řady záběrů, které jsou tak řetězeny 

jeden po druhém. Lineární charakter vyprávění, který s sebou nástup kinematografie 

přinesl tak v průběhu 20. století začal převládat nad tradičním prostorovým vyprávěním, 

které v minulých staletích dominovalo evropské vizuální kultuře. Prostorové vyprávění 

spočívalo v simultánním zobrazení všech obrazů a v současnosti je známé například 

z prostředí komiksové tvorby, nebo technických nákresů.
378

 

Nová média tedy navazují na kinematografický model předávání informací, 

spočívající v jejich řetězení prostřednictvím po sobě jdoucích obrazovek, přičemž na každé 

z těchto jednotlivých obrazovek může uživatel volit z řady simultánně zobrazených 

možností. Tak tomu dle Manoviche je v případech, kdy se nová média snaží být 

„skutečnou kulturou“, což je případ počítačových her, nebo interaktivních vyprávění, kde 

nové médium figuruje jako rozhraní k informacím, jež může být tvořené různými 

tabulkami, seznamy, menu, či různými rozbalovacími nabídkami. V tomto ohledu tak do 
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jisté míry navazuje rovněž na tradici prostorového vyprávění.
379

 „Obzvlášť zkušenost 

uživatele vyplňujícího on-line formulář může být porovnávána s „předkinematografickým“ 

prostorovým narativem: v obou případech uživatel sleduje sekvenci prvků, které jsou 

prezentovány současně.“
380
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9 EMPIRICKÁ ČÁST 

Praktická část mé diplomové práce je zaměřena na ověření hypotézy, že fotoalbum 

v prostředí webu 2.0 přestává mít narativní funkci a stává se albem fotografií jako 

modulárních fragmentů, narativ se stává přeskupitelným a ztrácí svou chronologickou 

vývojovou linii.  

K ověření hypotézy provedu výzkum kvantitativní metodou prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

 

9.1 Metodologický postup 

Praktická část je inspirována výzkumem sociální sítě Instagram, který představil Lev 

Manovich ve svém textu Instagram and Contemporary Image.
381

 Manovich svou 

rozsáhlou analýzu chování uživatelů Instagramu realizoval společně se svými 

spolupracovníky v Laboratoři kulturální analytiky (Cultural Analytics Lab), jejímž je 

zakladatelem a ředitelem. K analyzování tzv. velkých kulturních dat Manovich využívá 

vlastního softwaru nazvaného „kulturální analytika“, s jehož pomocí zkoumá výskyt 

určitých atributů digitálních děl.382 V rámci výzkumu sociálního užití fotografie a 

Instagramu představeného v této diplomové práci nemám možnost analyzovat podobně 

rozsáhlý vzorek dat, z toho důvodu si pomáhám využitím kvantitativní metody 

dotazníkového šetření. V tomto ohledu se výzkum provedený v této diplomové práci 

přibližuje spíše dotazníkovému výzkumu Pierra Bourdieu provedenému mezi lety 1961 a 

1964 ve Francii, jehož výsledky se staly východiskem pro knihu Photography: A Middle-

Brow Art
383

 věnované sociálnímu užití fotografie (viz kapitola Analogová fotografie).384 
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9.2 Kvantitativní výzkum  

Využívám výzkumné metody kvantitativní analýzy. Cílem této výzkumné metody je 

podle Reichla především „ověřit platnost představ o výskytu nějakých charakteristik 

zkoumaných fenoménů, případně o vzájemných vztazích těchto charakteristik, také o jejich 

vztazích k dalším objektům a jejich vlastnostem apod.“
385

 Cílem kvantitativní analýzy tedy 

je zmapovat způsob, jakým uživatelé přistupují k fotografické praxi a tvorbě fotoalb a dále 

jak se jejich vztah k fotografickým sbírkám projevuje v prostředí sociální sítě Instagram. 

Zároveň je cílem ověřit vlastní stanovenou hypotézu, protože tato metoda výzkumu, jak 

uvádí Disman, „není nic jiného než testování hypotéz.“
386

 Kvantitativní výzkum k ověření 

hypotézy této diplomové práce využívá deduktivního postupu. Deduktivní postup totiž 

spočívá právě v tom, že shromažďování informací předchází definování vztahů.
387

 

Charakteristickým rysem kvantitativního výzkumu je taktéž výzkum několika 

hledisek u většího množství jedinců. Nespornou výhodou tohoto výzkumu však také je, že 

shromažďování a analýzu údajů je možné uskutečnit v relativně krátkém časovém 

intervalu. Avšak získané údaje se v případě kvantitativního výzkumu vyhodnocují až po 

jejich nashromáždění. Tím se kvantitativní analýza rovněž odlišuje od kvalitativní, protože 

v jejím případě se analýza dat uskutečňuje současně s jejich sběrem.
388

 Určitým úskalím 

kvantitativního šetření je, že jeho výsledky jsou na rozdíl od kvalitativního dle Reichla 

„relativně nezávislé na výzkumníkovi.“
389

  

 

9.3 Výzkumný vzorek 

Pro výběr svého výzkumného vzorku jsem díky vykonávané praxi zvolil Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnu. Tato instituce má k fotografování kladný vztah. Pravidelně zde 

probíhají ankety, ve kterých zaměstnanci vybírají nejlepší fotografie svých kolegů na 

předem stanovené téma, tudíž jsou aktivní ve fotografování a vytváření fotografických 
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sbírek. Z takto vybraných fotografií byl v několika posledních letech sestaven i firemní 

kalendář. Prostor k uveřejnění fotografií zaměstnanci dostávají i v Interním zpravodaji 

VZP. Jedná se o zaměstnance, kteří se při své práci běžně pohybují v prostředí internetu.  

Na výběru respondentů jsem spolupracoval s Odborem komunikace. Výzkumný 

vzorek byl vybrán z pravidelných přispěvatelů fotografií do fotografických anket, vzorek 

kopíruje složení zaměstnanců dle pohlaví a věkovou strukturu zaměstnanců. 

Výzkumný vzorek je založen na výběru nabalováním, respektive metodě sněhové 

koule.
390

 Byla tedy vybrána základní skupina respondentů z řad zaměstnanců Všeobecné 

zdravotní pojišťovny (nejaktivnějších přispěvatelů fotografií), kteří byli požádání o další 

distribuci dotazníku mezi své kolegy, pro které by mohlo být dané téma relevantní. 

 

9.4 Postup sběru dat 

Ve svém výzkumu jsem využil metodu standardizovaného dotazníku, který byl 

sestaven tak, aby zachycoval způsoby sociálního užití fotografie a specifika řazení 

a organizace amatérských fotografických sbírek. V rámci výzkumu jsem využil vlastního 

interaktivního webového dotazníku, který dotazovaní vyplňovali samostatně 

prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, či jiného elektronického zařízení 

umožňujícího připojení k internetu.  

Úvodní stránka dotazníku obsahuje název diplomové práce společně s krátkým 

představením a stručným popisem účelu výzkumu. Dotazník je složen ze dvou pomyslných 

částí, přičemž první část je věnována otázkám zaměřeným na obecnou fotografickou praxi 

a tvorbu fotografických alb, zatímco druhá část otázek je věnována výhradně analýze 

chování uživatelů v prostředí sociální sítě Instagram. Dotazník obsahuje celkem 20 otázek, 

přičemž 18 otázek bylo věnováno samotnému výzkumu a úvodní 2 otázky sloužily 

k zařazení respondentů dle pohlaví a věku. Součástí dotazníku byly otázky uzavřené 

i polouzavřené (výčet možných odpovědí doplněný o variantu „Jiné“, respektive „Jinak“, 

v rámci které mohli dotazovaní napsat svou vlastní odpověď), přičemž většina otázek byla 

polytomických, což znamená, že respondent měl možnost volit z několika možných 

odpovědí. Ze všech otázek pak bylo 18 otázek výběrových (respondent mohl zvolit pouze 
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jednu odpověď) a 2 výčtové (respondent měl možnost označit více než jednu odpověď). 

Vyplnění veškerých otázek bylo povinné, respondenti tak neměli možnost otázky 

vynechávat. U otázky číslo 10, která zněla „Jste uživatel sociální sítě Instagram?“ 

docházelo k větvení dotazníku. Respondenti, jejichž odpověď na 10. otázku byla „Ano“ tak 

pokračovali do druhé poloviny dotazníku, zatímco dotazovaní, kteří odpověděli „Ne“, byli 

přesměrováni na konec dotazníku a jejich odpovědi byly odeslány ke zpracování. 

Dotazník byl vytvořen za pomoci webových stránek www.survio.com, které nabízí 

nástroje pro tvorbu, distribuci a vyhodnocení online výzkumů. Respondenti se 

dotazníkového šetření účastnili anonymně a jejich participace na výzkumu byla 

dobrovolná. Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu šesti týdnů v měsících květen a 

červen 2018, za které se podařilo získat 106 vyplněných dotazníků. Konečný výzkumný 

vzorek pak tvořily odpovědi 104 respondentů, kteří k vyhodnocení odeslali náležitě 

vyplněný dotazník. Dva dotazníky musely být z výzkumu vyřazeny z důvodu technické 

poruchy při jejich vyplňování. 

 

9.5 Výzkumné otázky 

Pro praktickou část své diplomové práce jsem si položil následující výzkumné 

otázky. Jejich zodpovězení je uvedeno v kapitole Shrnutí výsledků dotazníkového šetření. 

1) Co lidé nejčastěji fotografují? 

2) Jaká zařízení jsou používána k fotografování a v jaké formě jsou fotografie 

uchovávány? 

3) Jsou digitální fotografie pořizovány primárně za účelem jejich veřejného sdílení 

v prostředí webu 2.0? 

4) Hraje chronologické řazení v rámci digitálních fotografických sbírek roli nebo je 

nahrazováno jinými způsoby řazení fotografií? 

5) Jaké fotografie lidé sdílí na Instagramu a jakým způsobem je při sdílení řadí? 

6) Čím jsou uživatelé Instagramu motivováni k přidávání hashtagů k fotografiím a jak 

aktivně přistupují k příspěvkům ostatních uživatelů? 
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9.6 Kvantitativní dotazník: 

1) Jakého pohlaví jste? (výběrová) 

a) Muž 

b) Žena 

2) Do jaké skupiny patříte? (výběrová) 

a) Digitální domorodci (narozeni po roce 1980) 

b) Digitální přistěhovalci (narozeni před rokem 1980) 

3) Jak často fotografujete? (výběrová) 

a) Denně 

b) Velmi často (minimálně 1x týdně) 

c) Často (minimálně 1x měsíčně) 

d) Příležitostně (oslavy, dovolené, výstavy atd.) 

4) Co nejčastěji fotografujete? (výběrová) 

a) Selfie fotografie 

b) Rodinné fotografie a osobní zážitky (oslavy, dovolené, výlety atd.) 

c) Tematické fotografie (příroda, zvířata, jídlo, produkty, sport atd.) 

d) Jiné: 

5) Fotografujete se záměrem sdílet fotografie na webu? (výběrová) 

a) Ano, chci sdílet 

b) Ano, možná budu sdílet 

c) Ne, nebudu sdílet 

6) Jaká zařízení používáte k fotografování? (výčtová) 

a) Digitální fotoaparát (zrcadlovka, kompaktní fotoaparát apod.) 

b) Mobilní zařízení (telefon, tablet apod.) 

c) Instantní fotoaparát 

d) Klasický fotoaparát (na film) 

e) Jiné zařízení: 

7) V jaké formě fotografie převážně uchováváte? (výběrová) 

a) V tištěné podobě 

b) V digitální podobě 

c) V tištěné i digitální podobě 

8) Jakým způsobem řadíte fotografie v rámci alb? (výběrová) 

a) Chronologicky (podle pořadí, v jakém byly pořízeny) 
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b) Tematicky (bez ohledu na to, kdy byla fotografie pořízena) 

c) Náhodně 

d) Nijak, fotografie neřadím, využívám automaticky tvořených alb (např. pomocí 

funkce rozpoznávání obličeje, místa pořízení apod.) 

e) Jinak: 

9) Sdílíte své fotografie v prostředí webu? (výběrová) 

a) Ano 

b) Ne 

10) Jste uživatelem/uživatelkou sociální sítě Instagram? (výběrová) 

a) Ano 

b) Ne 

11) Jaký druh fotografií na Instagramu nejčastěji sdílíte? (výběrová) 

a) Selfie fotografie 

b) Rodinné fotografie a osobní zážitky (oslavy, dovolené, výlety atd.) 

c) Tematické fotografie (příroda, zvířata, jídlo, produkty, sport atd.) 

d) Jiná: 

12) Jakým způsobem řadíte fotografie na svém instagramovém profilu? (výběrová) 

a) Chronologicky (podle pořadí, v jakém byly pořízeny) 

b) Ikonicky (podle barevného ladění fotografií na profilu) 

c) Náhodně 

d) Jinak: 

13) Sdílíte na svém instagramovém profilu pouze aktuální fotografie, nebo sdílíte také 

fotografie pořízené v minulosti? (výběrová) 

a) Převážně aktuální fotografie 

b) Převážně starší fotografie 

c) Kombinuji sdílení aktuálních a starších fotografií 

14) Opatřujete fotografie sdílené na Instagramu popisky? (výběrová) 

a) Vždy 

b) Někdy 

c) Nikdy 

15) Přidáváte hashtagy ke svým fotografiím sdíleným na Instagramu? (výběrová) 

a) Výjimečně, nebo vůbec 

b) Ano, méně než 5 hashtagů 

c) Ano, více než 5 hashtagů 
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d) Ano, maximální povolené množství hashtagů 

16) Co Vás motivuje k přidávání hashtagů ke svým instagramovým fotografiím? (výběrová) 

a) Co nejvýstižnější popis obsahu fotografie 

b) Vyjádření osobních pocitů a emocí spjatých s danou fotografií 

c) Zvýšení dosahu svého příspěvku 

d) Snaha vymyslet vlastní jedinečné hashtagy 

e) Hashtagy nepřidávám 

17) Ohodnocujete fotografie ostatních uživatelů Instagramu pomocí funkce  

„To se mi líbí“ (♥)? (výběrová) 

a) Velmi často 

b) Často 

c) Občas 

d) Nikdy 

18) Komentujete fotografie ostatních uživatelů Instagramu? (výběrová) 

a) Velmi často 

b) Často 

c) Občas 

d) Nikdy 

19) Označujete (prostřednictvím tagů) osoby zobrazené na svých instagramových 

fotografiích? (výběrová) 

a) Velmi často 

b) Často 

c) Občas 

d) Nikdy 

20) Jaké další webové aplikace využíváte ke sdílení fotografií kromě Instagramu? (výčtová) 

a) Facebook 

b) Flickr 

c) Google Photos 

d) Rajče.net 

e) Zonerama 

f) Jiné: 

g) Jiné sociální sítě ani webové služby nepoužívám. 
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10 Analýza dat 

10.1 Základní výzkum 

Do výzkumu byli zahrnuti zástupci obou pohlaví, přičemž mezi respondenty výrazně 

převažovali dotazovaní ženského pohlaví (80,8 %) nad respondenty mužského pohlaví 

(19,2 %). 

Tabulka č. 1: Jakého pohlaví jste? 

  Možnost odpovědí Počet Podíl 

Muž 20 19,2 % 

Žena 84 80,8 % 

   

 

Graf č. 1: Jakého pohlaví jste? 

 

V rámci věkového vymezení respondentů jsem dotazované rozdělil do dvou skupin, 

přičemž první skupinu tvořili zaměstnanci narození před rokem 1980, tedy digitální 

přistěhovalci (55,8 %), a druhá skupina byla tvořena zaměstnanci narozenými po roce 1980 

(44,2 %). 

Tabulka č. 2: Do jaké skupiny patříte? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Digitální domorodci 46 44,2 % 

Digitální přistěhovalci 58 55,8 % 

 

19,2% 

80,8% 

Jakého pohlaví jste? 

Muž

Žena
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Graf č. 2: Do jaké skupiny spadáte? 

 

Další otázka se týkala toho, jak často dotazovaní fotografují, přičemž největší počet 

respondentů (37,5 %) odpověděl, že se fotografování věnuje pouze příležitostně, například 

během oslav, dovolených, výletů, nebo při návštěvě různých zajímavých míst, výstav, 

muzeí atd. Druhou nejčastější odpovědí respondentů (29,8 %) pak bylo, že fotografují 

velmi často, tedy přinejmenším jedenkrát týdně. Dále dotazovaní uváděli, že fotografují 

často, nejméně jedenkrát v měsíci (17,3 %). Zbylých 15,4 % respondentů pak fotografuje 

denně. 

Tabulka č. 3: Jak často fotografujete? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Denně 16 15,4 % 

Velmi často 31 29,8 % 

Často 18 17,3 % 

Příležitostně 39 37,5 % 

   

44,2% 

55,8% 

Do jaké skupiny patříte? 

Digitální domorodci

Digitální přistěhovalci
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Graf č. 3: Jak často fotografujete? 

 

Cílem dalšího dotazu bylo nalézt odpověď na otázku, co respondenti nejčastěji 

fotografují, respektive jaký je nejčastější námět jimi pořizovaných fotografií. Nadpoloviční 

většina respondentů (60,6 %) uvedla, že nejčastěji pořizují rodinné snímky, či fotograficky 

zaznamenávají své osobní zážitky nabyté během oslav, dovolených, výletů apod. Druhá 

nejpočetnější skupina respondentů (26 %) odpověděla, že nejčastěji pořizují tzv. tematické 

fotografie, fotografují tak například přírodu, domácích mazlíčky, jídlo, různé produkty od 

oblečení po knihy, nebo pořizují snímky během různých sportovních, či kulturních akcí. 

Osm respondentů (7,7 %) pak uvedlo, že nejčastěji pořizuje tzv. selfie fotografie. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o polouzavřenou otázku, měli respondenti možnost vybrat 

i variantu „Jiné“, kterou zvolilo šest respondentů (5,8 %), přičemž dva dotazování uvedli, 

že ve své fotografické praxi nejčastěji kombinují jak pořizování rodinných fotografií a 

osobních zážitků, tak tematických fotografií. Zbylí čtyři respondenti na otázku co 

nejčastěji fotografujete, odpověděli: „nejčastěji fotím stránky knih, abych je mohla 

používat i poté, co je vrátím do knihovny“, „pouze to, co mě v tu chvíli zaujme“, „tvorbu“ 

a „Pája“ bez další specifikace. 

Tabulka č. 4: Co nejčastěji fotografujete? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Selfie fotografie 8 7,7 % 

Rodinné fotografie a osobní zážitky 63 60,6 % 

Tematické fotografie 27 26,0 % 

Jiné 6 5,8 % 
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29,8% 

17,3% 

37,5% 
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Často
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Graf č. 4: Co nejčastěji fotografujete? 

 

V další otázce byli respondenti tázáni, zda fotografují se záměrem sdílet fotografie na 

webu, přičemž 55,8 % dotazovaných uvedlo, že své fotografie pořizují bez úmyslu jejich 

dalšího sdílení v prostředí webu. Druhou nejčastější odpovědí dotazovaných (36,5 %) bylo, 

že je možné, že pořízené fotografie budou na webu sdílet. Nejmenší skupinu respondentů 

(7,7 %) tvořila skupina osob, které své snímky pořizují se záměrem jejich následného 

sdílení na webu. 

Tabulka č. 5: Fotografujete se záměrem sdílet fotografie na webu? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Ano, chci sdílet 8 7,7 % 

Ano, možná budu sdílet 38 36,5 % 

Ne, nebudu sdílet 58 55,8 % 
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Graf č. 5: Fotografujete se záměrem sdílet na webu? 

 

Další otázka zjišťovala, jaká zařízení používají respondenti k fotografování. 

V případě této otázky mohli dotazovaní zvolit více variant odpovědi a nabízela rovněž 

variantu „Jiné zařízení“, kam dotazovaní mohli uvést vlastní odpověď. Nejpoužívanějšími 

fotografickými aparáty, které používá k pořizování snímků 83,7 % dotazovaných, se stala 

mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet apod.). Digitální fotoaparát v jakékoliv jeho 

podobě od kompaktního fotoaparátu po zrcadlovku používá k fotografování 40,4 % 

respondentů. Tři respondenti (2,9 %) uvedli, že k fotografování dosud používají klasický 

fotoaparát na film. Jeden dotazovaný (1 %) odpověděl, že k pořizování snímků užívá 

instantní fotoaparát. Jeden respondent (1 %) pak využil varianty „Jiné zařízení“ a uvedl, že 

k fotografování používá všechna uvedená zařízení, ale nejvíce fotografuje mobilním 

telefonem, který nosí neustále při sobě. 

Tabulka č. 6: Jaká zařízení používáte k fotografování? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Digitální fotoaparát 42 40,4 % 

Mobilní zařízení 87 83,7 % 

Instantní fotoaparát 1 1,0 % 

Klasický fotoaparát 3 2,9 % 

Jiné zařízení 1 1,0 % 

 

7,7% 

36,5% 
55,8% 

Fotografujete se záměrem sdílet fotografie na webu? 

 

Ano, chci sdílet

Ano, možná budu sdílet

Ne, nebudu sdílet



 
 

106 

 

Graf č. 6: Jaká zařízení používáte k fotografování? 

 

Součástí výzkumu byla také otázka týkající se formy, v jaké dotazovaní fotografie 

uchovávají. Nadpoloviční většina dotazovaných (64,4 %) uchovává pořízené fotografie 

výhradně v digitální podobě. V tištěné i digitální podobě uchovává své snímky 31,7 % 

dotazovaných. Nejmenší část respondentů (3,8 %) pak uvedla, že své fotografie uchovává 

výhradně v tištěné podobě.  

Tabulka č. 7: V jaké formě fotografie převážně uchováváte? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

V digitální formě 67 64,4 % 

V tištěné podobě 4 3,8 % 

V tištěné i digitální podobě 33 31,7 % 
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Graf č. 7: V jaké formě fotografie převážně uchováváte? 

 

Výzkum se pokoušel nalézt rovněž odpověď na otázku, jakým způsobem uživatelé 

řadí fotografie v rámci fotografických alb. Téměř polovina dotazovaných (47,1 %) 

odpověděla, že snímky v rámci alba řadí chronologicky, posloupnost fotografií tak 

odpovídá pořadí, v jakém byly snímky pořízeny. Odpovědí 21,2 % respondentů bylo, že 

svá fotoalba řadí tematicky bez ohledu na to, kdy byly jednotlivé fotografie pořízeny. 

Stejný počet dotazovaných (21,2 %) pak uvedl, že fotografie v rámci alb nijak neřadí, ale 

využívá nástrojů a funkcí automatické organizace fotografií. Jako příklad této funkce lze 

uvést automatické třídění snímků na základě rozpoznání obličeje vyfotografovaných osob, 

či kategorizaci snímků na základě geotaggu (zeměpisných metadat týkajících se místa 

pořízení fotografie) atd. Jedenáct dotazovaných (10,6 %) odpovědělo, že fotografie do alb 

přidává zcela náhodně, bez jakéhokoliv systému řazení. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o polouzavřenou otázku, byla její součástí také varianta „Jinak“, kterou však žádný 

z respondentů k vlastní odpovědi nevyužil. 

Tabulka č. 8: Jakým způsobem řadíte fotografie v rámci alb? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Chronologicky 49 47,1% 

Tematicky 22 21,2% 

Náhodně 11 10,6% 

Nijak, fotografie neřadím, využívám 

automatické řazení 22 21,2% 
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Graf č. 8: Jakým způsobem řadíte fotografie v rámci alb? 

 

Na otázku, zda dotazovaní sdílí své fotografie v prostředí webu, odpovědělo kladně 

43,3 % respondentů. Zbylý počet (56,7 %) respondentů uvedl, že své snímky na webu 

nesdílí. 

Tabulka č. 9: Sdílíte své fotografie v prostředí webu? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Ano 45 43,3 % 

Ne 59 56,7 % 

 

 

Graf č. 9: Sdílíte své fotografie v prostředí webu? 
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V otázce „Jste uživatelem/uživatelkou sociální sítě Instagram?“ zvolilo odpověď 

„Ano“ 41 respondentů (39,4 %) a opačnou variantu „Ne“ vybralo 63 dotazovaných 

(60,6 %). Zatímco respondenti, jejichž odpověď na otázku byla kladná, pokračovali do 

druhé poloviny dotazníku věnované výhradně sociální síti Instagram. Dotazovaní, kteří na 

otázku odpověděli záporně, byli přesměrováni na konec dotazníku a jejich odpovědi byly 

odeslány ke zpracování. 

Tabulka č. 10: Jste uživatelem/uživatelkou sociální sítě Instagram? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Ano 41 39,4 % 

Ne 63 60,6 % 

 

 

Graf č. 10: Jste uživatelem/uživatelkou sociální sítě Instagram? 

 

10.2 Výzkum uživatelů sociální sítě Instagram 

První otázka druhé části dotazníku si kladla za cíl zjistit, jaké fotografie respondenti 

nejčastěji sdílí v prostředí sociální sítě Instagram. Nejpočetnější skupina 15 respondentů 

(36,6 %) uvedla, že na Instagramu nejčastěji sdílí tematické fotografie (příroda, zvířata, 

jídlo, produkty, sport atd.). Převážně rodinné fotografie a osobní zážitky na Instagramu 

sdílí 14 dotazovaných osob (34,1 %). Dvanáct dotazovaných (29,3 %) uvedlo, že 

v prostředí sociální sítě Instagram zveřejňuje zejména selfie fotografie. S ohledem na to, že 

se jednalo o polouzavřenou otázku, měli dotazovaní možnost zvolit také variantu „Jiná“. 

Této možnosti nevyužil žádný respondent. 
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Tabulka č. 11: Jaký druh fotografií na Instagramu nejčastěji sdílíte? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Selfie fotografie 12 29,3 % 

Rodinné fotografie a osobní zážitky 14 34,1 % 

Tematické fotografie 15 36,6 % 

Jiná 0 0,0 % 

 

 

Graf č. 11: Jaký druh fotografií na Instagramu nejčastěji sdílíte? 

 

Následující otázka se týkala způsobu, jakým uživatelé Instagramu řadí fotografie na 

svém profilu. Téměř polovina respondentů (46,3 %) odpověděla, že své fotografie řadí 

chronologicky, tedy v takovém pořadí, v jakém byly snímky pořízeny. Ve zcela náhodném 

pořadí umisťuje fotografie na svůj instagramový profil 18 respondentů (43,9 %). Čtyři 

dotazované osoby (9,8 %) pak snímky řadí ikonicky, tedy dle barevného ladění fotografií 

na profilové stránce. Součástí této polouzavřené otázky byla také možnost vlastní odpovědi 

v rámci varianty „Jinak“, jíž však žádný respondent nevyužil. 

Tabulka č. 12: Jakým způsobem řadíte fotografie na svém instagramovém profilu? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Chronologicky 19 46,3 % 

Ikonicky 4 9,8 % 

Náhodně 18 43,9 % 

Jinak 0 0,0 % 
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Graf č. 12: Jakým způsobem řadíte fotografie na svém instagramovém profilu? 

 

V následující otázce respondenti odpovídali na otázku, zda sdílí na svém 

instagramovém profilu pouze aktuální fotografie, nebo fotografie pořízené v minulosti. 

Převážně aktuální sdílí na svém profilu 68,3 % dotazovaných. Zbylých třináct respondentů 

(31,7 %) pak uvedlo, že kombinují sdílení aktuálních a starších fotografií. Převážně starší 

fotografie žádný z dotazovaných nesdílí.  

Tabulka č. 13: Sdílíte na svém instagramovém profilu pouze aktuální fotografie, nebo 

sdílíte také fotografie pořízené v minulosti? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Převážně aktuální fotografie 28 68,3 % 

Převážně starší fotografie 0 0,0 % 

Kombinuji sdílení aktuálních a starších 

fotografií 13 31,7 % 
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Graf č. 13: Sdílíte na svém instagramovém profilu pouze aktuální 

fotografie, nebo sdílíte také fotografie pořízené v minulosti? 

 

Záměrem čtrnácté otázky bylo zjistit, zda respondenti opatřují fotografie, které sdílí 

na Instagramu, popiskem. Nadpoloviční většina (65,9 %) dotazovaných zvolila odpověď 

„Někdy“, popisek tak přidávají pouze k některým snímkům, zatímco u jiných text 

vynechávají. Druhá nejpočetnější skupina respondentů (31,7 %) přidává popisek ke 

sdílenému snímku vždy. Pouze jeden (2,4 %) dotazovaný se vyjádřil, že sdílené snímky 

popiskem neopatřuje nikdy. 

Tabulka č. 14: Opatřujete fotografie sdílené na Instagramu popisky? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Vždy 13 31,7 % 

Někdy 27 65,9 % 

Nikdy 1 2,4 % 
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Graf č. 14: Opatřujete fotografie sdílené na Instagramu popisky? 

 

Součástí výzkumu byla také otázka, zda dotazovaní uživatelé Instagramu přidávají ke 

svým fotografiím hashtagy. Více než polovina (51,2 %) respondentů uvedla, že hashtagy 

používá pouze výjimečně, nebo je nepoužívá vůbec. Třináct uživatelů Instagramu (31,7 %) 

odpovědělo, že hashtagy u sdílených snímků používá, přičemž k fotografii přidává méně 

než 5 hashtagů. Šest respondentů (14,6 %) zmínilo, že fotografie, které sdílí, opatřuje více 

než pěti hashtagy. Jeden dotazovaný (2,4 %) odpověděl, že k fotografii přidává maximální 

povolené množství hashtagů. Maximální počet hashtagů, který uživatel může ke svému 

instagramovému příspěvku přidat je v současné době omezen na 30 hashtagů.  

Tabulka č. 15: Přidáváte hashtagy ke svým fotografiím sdíleným na Instagramu? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Výjimečně, nebo vůbec 21 51,2 % 

Ano, méně než 5 hashtagů 13 31,7 % 

Ano, více než 5 hashtagů 6 14,6 % 

Ano, maximálně povolené množství hashtagů 1 2,4 % 
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Graf č. 15: Přidáváte hashtagy ke svým fotografiím sdíleným na Instagramu? 

S dotazem týkajícím se použití hashtagů na Instagramu úzce souvisela také další 

výzkumná otázka, jejímž záměrem bylo zjistit, co uživatele k přidávání hashtagů motivuje. 

V této otázce měli dotazovaní možnost uvést více než jednu odpověď. Nejvyšší počet 

respondentů (41,5 %) uvedl, že prostřednictvím hashtagů vyjadřuje své osobní pocity 

a emoce spjaté s danou fotografií. Naopak jedenáct uživatelů Instagramu (26,8 %) sdělilo, 

že hashtagy k fotografiím vůbec nepřidává. Stejný počet respondentů (26,8 %) pak 

k přidávání hashtagů vede snaha podat jejich prostřednictvím co nejvýstižnější popis 

obsahu fotografie. Sedm uživatelů (17,1 %) pak vidí v přidávání hashtagů k fotografiím 

příležitost ke zvýšení jejich dosahu. Dva respondenti (4,9 %) odpověděli, že k tomu, aby 

opatřovali sdílené snímky hashtagy, jsou vedeni kreativní snahou vymyslet vlastní 

jedinečné hashtagy. 

Tabulka č. 16: Co Vás motivuje k přidávání hashtagů ke svým instagramovým 

fotografiím? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Co nejvýstižnější popis obsahu fotografie 11 26,8 % 

Vyjádření pocitů a emocí spjatých s fotografií 17 41,5 % 

Zvýšení dosahu svého příspěvku 7 17,1 % 

Snaha vymyslet vlastní jedinečné hashtagy 2 4,9 % 

Hashtagy nepřidávám 11 26,8 % 
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Graf č. 16: Co Vás motivuje k přidávání hashtagů ke svým instagramovým 

fotografiím? 

 

V následující uzavřené otázce bylo cílem zjistit, zda a jak často respondenti 

ohodnocují fotografie ostatních uživatelů Instagramu pomocí funkce „To se mi líbí“ 

symbolizované tlačítkem „♥“. Téměř polovina dotazovaných (46,3 %) vybrala variantu, že 

fotografie ostatních tímto způsobem ohodnocují velmi často. Čtrnáct respondentů (34,1 %) 

označuje tlačítkem „♥“ snímky ostatních uživatelů Instagramu často. K pouze občasnému 

hodnocení snímků ostatních prostřednictvím možnosti „To se mi líbí“ se přihlásilo sedm 

dotazovaných (17,1 %). Jeden dotazovaný (2,4 %) pak odpověděl, že funkce „To se mi 

líbí“ nevyužívá k hodnocení snímků vůbec. 

Tabulka č. 17: Ohodnocujete fotografie ostatních uživatelů Instagramu pomocí 

funkce "To se mi líbí"(♥)? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Velmi často 19 46,3 % 

Často 14 34,1 % 

Občas 7 17,1 % 

Nikdy 1 2,4 % 
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Graf č. 17: Ohodnocujete fotografie ostatních uživatelů 

Instagramu pomocí funkce "To se mi líbí"(♥)? 

 

Cílem další otázky bylo ověřit, jakým způsobem dotazovaní přistupují ke 

komentování instagramových snímků ostatních uživatelů. Nejpočetnější skupina (73,2 %) 

respondentů odpověděla, že snímky ostatních uživatelů komentuje občas. Šest 

dotazovaných (14,6 %) uvedlo, že fotografie ostatních nekomentuje nikdy. Skupina tří 

uživatelů (7,3 %) Instagramu na otázku, zda komentují fotografie ostatních, odpověděla 

výběrem varianty „Často“. Velmi často pak komentují snímky ostatních uživatelů dva 

dotazovaní (4,9 %). 

Tabulka č. 18: Komentujete fotografie ostatních uživatelů Instagramu? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Velmi často 2 4,9 % 

Často 3 7,3 % 

Občas 30 73,2 % 

Nikdy 6 14,6 % 
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Graf č. 18: Komentujete fotografie ostatních uživatelů Instagramu? 

 

„Označujete (prostřednictvím tagů) osoby zobrazené na svých instagramových 

fotografiích?“ bylo znění předposlední otázky v rámci dotazníkového šetření, přičemž 

třináct respondentů (31,7 %) uvedlo, že osoby na fotografiích označuje pouze občas. Deset 

dotazovaných (24,4 %) odpovědělo, že osoby na snímcích sdílených v prostředí 

Instagramu označuje velmi často. Vyfotografované osoby nikdy neoznačuje devět 

respondentů (22 %). Stejný počet uživatelů Instagramu (22 %) pak sdělil, že osoby na 

fotografiích prostřednictvím tagů označuje často. 

Tabulka č. 19: Označujete (prostřednictvím tagů) osoby zobrazené na svých 

instagramových fotografiích? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Velmi často 10 24,4 % 

Často 9 22,0 % 

Občas 13 31,7 % 

Nikdy 9 22,0 % 
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Graf č. 19: Označujete (prostřednictvím tagů) osoby zobrazené na svých 

instagramových fotografiích? 

 

Poslední polouzavřená otázka, která byla součástí výzkumu, si kladla za cíl zjistit, 

jakých dalších webových fotoslužeb a aplikací kromě Instagramu využívají jeho uživatelé 

ke sdílení fotografií. Respondenti měli opět možnost volit více než jednu odpověď, včetně 

varianty „Jiné“, kam mohli napsat odpověď vlastní. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že 

téměř všichni (95,1 %) uživatelé Instagramu současně používají také sociální síť Facebook, 

v jejímž prostředí rovněž sdílí své snímky. Pět dotazovaných (12,2 %) využívá služeb 

českého komunitní webu pro sdílení fotografií Rajče.net. Jedna z dotazovaných osob 

(2,4 %) pak spravuje a sdílí své fotografie v rámci fotoslužby Google Photos. Uživatelem 

sociální sítě Flickr a webové fotoslužby Zonerama pak není žádný z respondentů. Otevřené 

varianty „Jiné“ se rozhodli využít čtyři respondenti (9,8 %), přičemž dva z nich uvedli, že 

jsou uživateli sociální sítě Snapchat, jeden respondent své snímky sdílí v prostředí sociální 

sítě Google Plus a jeden dotazovaný používá ke sdílení digitálních fotografií službu 

Pinterest. 
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Tabulka č. 20: Jaké další webové aplikace využíváte ke sdílení fotografií kromě 

Instagramu? 

Možnost odpovědí Počet Podíl 

Facebook 39 95,1 % 

Flick 0 0,0 % 

Google Photos 1 2,4 % 

Rajče.net 5 12,2 % 

Zonerama 0 0,0 % 

Jiné: 4 9,8 % 

Jiné sociální sítě ani webové služby nepoužívám 0 0,0 % 

 

 

Graf č. 20: Jaké další webové aplikace využíváte ke sdílení fotografií kromě 

Instagramu? 

 

 

10.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že rodinná funkce fotografie, na kterou 

upozorňovali ve svých textech Pierre Bourdieu a Susan Sontagová, se s přechodem od 

analogové k digitální fotografii nevytratila, ale i v současnosti zůstává jednou 

z podstatných sociálních funkcí amatérské fotografie. Fotografie je tak i dnes mnoha lidmi 

pojímána jako prostředek zaznamenávání mimořádných událostí, výjimečných chvil a 

zážitků v životě jednotlivce nebo rodiny. Výraznými proměnami prošel způsob, jakým 

uživatelé snímky pořizují. Technologický vývoj upozadil roli fotoaparátu jako 

dominantního přístroje pro tvorbu snímků, protože v současnosti se stal nejpoužívanějším 
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fotografickým aparátem mobilní telefon, který lidé nosí neustále při sobě, a mohou tak 

pořizovat snímky zcela spontánně bez jakéhokoliv přechozího plánování. Ve srovnání 

s minulostí tak fotografování častěji vstupuje do všedního života lidí, protože možnost 

fotografovat v jakýkoliv okamžik má téměř každý. Naprostá většina fotografií 

v současnosti vzniká primárně v digitální podobě, ve které je uživatelé také nejčastěji 

uchovávají a spravují. Zatímco v případě tradiční analogové fotografie bylo nutné nechat 

snímky vyvolat, abychom je mohli spatřit, v případě fotografií digitálních tato nutnost 

odpadá. Nadpoloviční většina dotázaných fotografujících amatérů tak snímky ukládá 

výhradně v digitální podobě, aniž by si zhotovovala jejich tištěnou verzi. Přestože téměř 

všichni pracují primárně s digitální fotografií, sdílení snímků v online prostředí webu mezi 

dotazovanými osobami v takové míře rozšířené není. Z výsledků výzkumu lze tedy 

odvozovat, že více než polovina respondentů spravuje své digitální fotografie v offline 

digitálních fotoalbech, ke sdílení snímků s přáteli a známými tedy nevyužívá služeb 

webových aplikací ani sociálních sítí.  

Chronologické řazení fotografií zůstává i dnes nejčastějším způsobem, jakým lidé 

organizují snímky v rámci fotografických alb. Dalším, méně častým způsobem, jímž 

uživatelé řadí své fotografie, je jejich tematická organizace, kdy jsou do společného alba 

vkládány snímky s určitým společným motivem bez ohledu na to, v jakém časovém sledu 

byly pořízeny. S ohledem na možnosti, které s sebou přinesl rozvoj nových médií, řada 

dotazovaných respondentů využívá také možnosti automaticky generovaných a řazených 

fotografických alb, kdy roli tvůrce a organizátora alba přebírá sama technologie, respektive 

software, který je integrovanou součástí fotoaparátu, mobilního telefonu, či počítače. 

Software následně fotografie organizuje na základě určitých atributů či metadat uložených 

ve fotografii. 

Druhá část otázek v dotazníkovém šetření byla věnována výhradně respondentům, 

kteří jsou uživateli sociální sítě Instagram. Mezi fotografiemi sdílenými na Instagramu již 

nehraje dominantní roli rodinná funkce fotografie, ale do popředí vyvstává snaha 

prostřednictvím fotografie estetizovat. Podíl osob, které v prostředí Instagramu sdílí 

rodinné fotografie a osobní zážitky se tak vyrovnává podílu uživatelů sdílejících převážně 

tematické snímky (přírody, jídla, produktů apod.), ale také podílu osob, které sdílí 

převážně selfie fotografie. V přístupu k řazení fotografií v rámci instagramového profilu 

lze sledovat rozdílný přístup dvou majoritních skupin uživatelů. Zatímco první část 
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dotazovaných pokračuje i v prostředí sociální sítě Instagram v chronologickém řazení 

sdílených snímků, druhá skupina respondentů své instagramové fotografie sdílí ve zcela 

náhodném sledu bez ohledu na to, v jakém pořadí byly pořízeny. Minoritní část uživatelů 

pak řadí snímky v rámci svého profilu ikonicky, tedy na základě jejich barevného ladění.  

Instagram je založený především na sdílení aktuálně pořízených fotografií, většina 

uživatelů v jeho prostředí tedy sdílí právě zhotovené fotografie, pouze menší část 

respondentů uvedla, že sdílení aktuálních fotografií kombinuje se sdílením snímků 

pořízených v minulosti.  

Důležitou roli u sdílených snímků hrají popisky. Zatímco v dobách klasických 

analogových alb byl popisek součástí fotografie pouze výjimečně a snímky se tak pojily 

spíše s ústní tradicí, v případě fotografií sdílených na Instagramu je popisek běžnou 

součástí většiny snímků. V rámci textu připojeného k fotografii je možné uvádět také 

hashtagy, více než polovina respondentů však tuto možnost používá pouze výjimečně, 

nebo ji nevyužívá vůbec. Uživatelé, kteří odpověděli, že hashtagy ke sdíleným snímkům 

přidávají, pak jejich prostřednictvím nejčastěji vyjadřují své subjektivní pocity a emoce 

spjaté s danou fotografií. Až v druhé řadě je pak používají k objektivnímu popisu obsahu 

snímku. Potvrzuje se tak teze Axela Brunse a Jeana Burgesse spočívající v tvrzení, že 

s popularizací hashtagů začalo docházet k překračování jejich primární funkce spočívající 

v seskupení tematicky podobných příspěvků. Motivací k přidávání hashtagů se tak pro 

několik respondentů stala také možnost zvýšit dosah svého snímku tím způsobem, že 

s každým nově přidaným hashtagem navýší počet fotografických sbírek a kontextů, 

v rámci kterých se fotografie bude ostatním uživatelům zobrazovat. Dalším způsobem, jak 

uživatelé zvyšují dosah svého snímku je také „označení“ osob zobrazených na sdílené 

fotografii prostřednictvím tagů, této možnosti pak v různé míře využívá více než 75 % 

dotazovaných.  

Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem ověřoval rovněž platnost Brunsovy teze, 

podle které uživatelé webu 2.0 nejsou pouhými pasivními konzumenty obsahu, ale aktivně 

se podílejí na jeho tvorbě, vylepšování a hodnocení. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že 

hodnocení snímků ostatních pomocí funkce „To se mi líbí“ je v prostředí Instagramu 

běžnou praxí téměř všech dotázaných. Kromě funkce „To se mi líbí“ nabízí Instagram také 

možnost komentovat fotografie ostatních prostřednictvím textového popisku. Přestože 

přidávání komentářů k fotografiím ostatních není tak časté jako jejich hodnocení pomocí 
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tlačítka „♥“, ukazuje se, že více než tři čtvrtiny respondentů přinejmenším občas fotografie 

ostatních komentují. Podíl osob, které na Instagramu fotografie pouze pasivně prohlížejí, 

aniž by na ně nějakým způsobem reagovali, hodnotili je či komentovali, je tak 

zanedbatelný ve srovnání s podílem uživatelů, kteří ke sdíleným snímkům přistupují 

aktivně. V tomto ohledu výsledky potvrzují platnost principu produžívání Axela Brunse 

spočívajícího v tvrzení, že uživatelé sociálních sítí jsou současně tvůrci i konzumenty 

obsahu. To, jakou hodnotu bude mít fotografie na Instagramu a jakým způsobem na ní 

bude nahlíženo, je tak dáno nejen jejím obsahem, ale také počtem a typem interakcí, které 

u ostatních dokáže vyvolat.  

Výzkum také ukázal, že všichni dotazovaní uživatelé Instagramu využívají ke 

sdílení svých fotografií rovněž některou z dalších webových fotoslužeb nebo sociálních 

sítí. Naprostá většina uživatelů Instagramu současně používá také sociální síť Facebook. 

S ohledem na to, že aplikace Instagram spadá pod společnost Facebook, je přesdílení 

instagramových fotografií do prostředí Facebooku možné přímo z aplikace Instagram. 

Mezi dalšími webovými službami pro sdílení fotografií, které respondenti uváděli, pak byl 

opakovaně zmiňován také český komunitní portál Rajče.net, služby společnosti Google 

(Google Photos a Google Plus) nebo sociální síť Snapchat. 
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11 Závěr 

V diplomové práci jsem popsal proměnu fotografie a fotoalb od podoby analogové 

po digitální. Tak jako se s vývojem technologií změnilo pořizování fotografií, změnil se 

i způsob jejich uchovávání. Stejnou technologickou proměnou jako fotografie sama tedy 

prošla také fotografická alba. 

V době analogové fotografie byly snímky uchovávány v tradiční hmotné podobě 

v klasických fotoalbech, jež měly podobu knihy. Klíčovou funkcí fotoalba byla od počátku 

především jeho role v rámci rodiny. Fotoalbum obsahovalo fotografie zaznamenané při 

svátečních, či jinak výjimečných událostech, které si chtěli sami členové rodiny připomínat 

a také se jejich prostřednictvím prezentovat rodinným přátelům a svým blízkým. 

Pořadí fotografií plnilo narativní funkci, jeho tvůrci měli tendenci řazením snímků 

v rámci alba vyprávět určitý příběh. Smyslem tohoto idealizovaného příběhu pak bylo 

posilovat a také navenek vyjadřovat rodinnou soudržnost. Tradiční fotoalbum bylo obvykle 

tvořeno jedincem nebo úzkou skupinou osob, které k němu měly fyzický přístup. Řazení 

fotografií v rámci alba pak bylo založeno na chronologii a řetězení na sebe navazujících 

snímků. Posloupnost událostí zaznamenaných v rodinném albu tedy byla pevně daná 

a nepřeskupitelná.  

Reprezentativní funkce fotografie v těchto rodinných fotografických sbírkách 

převládala nad její funkcí estetickou. Interpretace tradičních alb byla závislá na osobě 

„vypravěče“, který vizuální sdělení doplňoval slovním výkladem, protože interpretace 

rodinných analogových fotografií byla od samého vzniku spojována spíše s ústní tradicí 

než s tradicí písemnou. 

S rozvojem digitálních technologií, webu a zejména pak sociálních sítí se výrazně 

změnil způsob tvorby, organizace, sdílení i sociální funkce fotografických alb. 

V souvislosti s umístěním fotografických alb do prostředí webu došlo ke zvětšení prostoru 

pro prezentaci fotografií a k výraznému rozšíření okruhu lidí, se kterými je možno snímky 

sdílet. V internetovém prostředí se také navýšil počet osob, které se mohou na tvorbě 

fotografického alba podílet. Vzhledem k rozvoji folksonomie a dalších nástrojů webových 

fotoslužeb a zejména sociálních sítí se tak online digitální fotoalba stávají produktem 

kolektivní spolupráce. 
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S ohledem na nové technologie, kdy se díky mobilním aplikacím nesčetněkrát zvýšil 

počet pořízených fotografií, jejich ukládání v digitální podobě a sdílení s dalšími uživateli 

webu, vzrostla nutnost zefektivnění klasifikace snímků a zjednodušení jejich vyhledávání.  

Orientaci ve fotografických sbírkách tak folksonomie značně usnadnila. Použití textové 

informace v prostředí digitální fotografie nabylo velkého významu, každý snímek může 

být doplněn popiskem, komentářem, tagem, hashtagem apod., z nichž některé mají funkci 

hypertextových odkazů a slouží k usnadnění orientace v rámci rozsáhlých fotografických 

sbírek. V prostředí Instagramu je oblíbené právě použití hashtagů, jejichž úskalím však je, 

že jejich užití není nikterak regulováno. Nevhodné použití nebo dokonce zneužití hashtagu 

pak nemusí vyhledávání usnadnit, ale naopak znepřehlednit. 

V digitálním albu se každá jednotlivá fotografie může stát součástí libovolného 

dalšího alba, to současně, aniž by bylo nutno ji jakkoli množit či kopírovat. Zatímco 

v analogové době vznikla fotografie jako originál, obtížně modifikovatelný, v době 

digitální lze k originálnímu snímku naopak vytvořit libovolný počet kopií, či modifikací, 

do kterých může být přetransformován. 

V prostředí webu jsou díky možnostem fotografických aplikací digitální alba 

modulární, lze je na rozdíl od klasických alb libovolně přeskupovat, aniž by to mělo vliv 

na celek samotný. V digitálním prostředí fotoalbum přestává plnit narativní funkci, 

z jednotlivých snímků se stávají fragmenty zařaditelné do libovolného počtu alb, což 

potvrzuje teorii, že v prostředí webu je na fotoalbum možno nahlížet jako na databázi 

fotografií. S rozvojem technologií reprezentativní funkce fotografie zůstává stále 

v popředí, ale díky možnostem fotografických aplikací estetická funkce nabývá na 

významu. 

Jakmile je snímek uložen v digitální podobě nese si základní metadata, další medata 

pak mohou v prostředí sociálních sítí přidávat ostatní uživatelé. Při tvorbě fotoalb se tak 

stírá role autora a diváka. Funkci autora alba do jisté míry přebírá i technologie, protože 

sama na základě vyhodnocení metadat může fotoalba automaticky generovat. Technologie 

k fotografickým albům přistupuje jako k databázím snímků jako nespojitých, ale snadno 

dohledatelných modulárních fragmentů, narativní funkci tak upozaďuje. 
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