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Úvod 
 

Výzkum vizuální komunikace je ve společenských vědách v současné době dynamicky 

se rozvíjejícím interdisciplinárním směrem. Studium vizuální komunikace se zaměřuje 

na oblast mezilidské komunikace, v níž se odehrává konstrukce a vnímání vizuálních 

obsahů, a to nejen v umění, ale též v oblasti médií či každodenního života. Do 

předmětu jeho zájmu spadá široká škála objektů. Mohou jimi být sochy, obrazy, 

architektura či další umělecké předměty, ale též objekty denního užití, jako lékařské 

snímky, prostory muzeí, veřejná prostranství a podobně. Dále noviny a časopisy, 

fotografie, reklama, filmy, videa či televizní pořady a aktuálně též vizuální obsahy 

vytvářené či šířené prostřednictvím mobilních technologií, internetu nebo displejových 

přístrojů. Vizuální obsahy jsou přitom zkoumány bez ohledu na jejich uměleckou 

hodnotu či kulturní status, a vizuální komunikace je tak vnímána jako prostor, v němž 

probíhají procesy vytváření významů (Morra & Smith, 2006).1  

Začátkem 21. století se studium vizuální komunikace zabývalo samotným obratem 

akademického zájmu k obrazovým obsahům, či obecně k vizualitě, a jejich průvodními 

souvislostmi a příčinami. Od začátku milénia se, mimo jiné v souvislosti s nástupem 

sociálních sítí, již tematizují spíše konkrétní aspekty zobrazování a interpretace 

vizuálních obsahů a jejich kulturní a společenské role (Sládková, 2003). Důvodem 

vzrůstajícího zájmu o vizuální komunikaci je pokračující inflace a globalizace 

obrazových obsahů a mobilních vizuálních technologií, jež se v průběhu posledních tří 

dekád staly součástí každodenního života. V moderní době byla jednotlivá vizuální 

média zkoumána odděleně, postmoderní kultura však s sebou přinesla potřebu 

zkoumat vizuální obsahy jako jeden společný významový prostor, což klade požadavek 

na interdisciplinaritu zkoumání (Mirzoeff, 2012). Studium vizuální komunikace proto 

využívá mimo jiné poznatků a metod mediálních a komunikačních studií, sociologie, 

politologie, rétoriky, sémiotiky, dějin umění, filmové a divadelní vědy, literární teorie  

či estetiky. Dochází tak k propojování poznatků jednotlivých vědních disciplín,  

k hledání společných témat i vzájemných inspirací, důvodem čehož je snaha 

komplexněji nahlédnout zkoumanou problematiku. 

Ve své disertační práci jsem se dopustil několika změn oproti schváleným tezím 

disertační práce, avšak domnívám se, že se jedná o změny opodstatněné a přispívající 

k větší konzistentnosti její výsledné podoby. V prvé řadě jsem v průběhu zkoumání 

                                                
1  Poznámka k přechylování. Užívám-li dále příjmení zahraničních autorek přímo v textu této práce, 
přechyluji je s ohledem na převládající úzus české mluvnice. V odkazech na literaturu, stejně jako 
v bibliografickém přehledu však jejich příjmení zachovávám ve tvaru, pod nímž dané knihy skutečně 
vydaly, a na těchto místech tudíž bez přechýlení. 
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zvoleného výzkumného vzorku narazil na limity schválené metody Manovichovy 

kulturní analytiky, které mne vedly k tomu, že jsem tuto metodu rozšířil o kvantitativní 

statistický výzkum, obohacený na dvou místech o prvky kvalitativní metody  

– viz Kapitolu 4.2.  

Za druhé jsem zkoumaný vzorek oproti očekáváním omezil pouze na fotografie  

ze sociální sítě Instagram – viz Kapitolu 4.2.1 a Kapitolu 5.1, zatímco srovnání 

s fotografiemi ze sítě Hipstamatic jsem úplně vypustil. Důvodem k tomuto kroku byla 

jednak skutečnost, že zatímco Instagram se v průběhu realizace této disertační práce 

stal veskrze globálním médiem, a výsledky mého výzkumu tedy nabízejí jistou 

univerzální platnost, Hipstamatic prošel přesně opačným vývojem, a dnes se jedná  

o v podstatě elitní aplikaci používanou pouze velmi úzkou skupinou uživatelů. Druhým 

důvodem pak bylo, že samotný zvolený výzkumný vzorek z Instagramu byl tak 

rozsáhlý a výstupy z jeho zkoumání přinesly tolik výzkumných poznatků, že se další 

srovnání se vzorkem z jiné sociální sítě jevilo jako nadbytečné, popř. skýtající 

výzkumný potenciál pro možnou budoucí analýzu. 

Obě výše uvedené skutečnosti spolu s relativní šíří závěrů, které lze do značné míry 

vztáhnout na většinu globálních sociálních sítí, tedy nejen na samotný Instagram, mne 

následně vedly k tomu, že jsem pozměnil název celé disertační práce, který dle 

schválených tezí zněl: Kulturní analýza2 užití softwarových filtrů z aplikací Instagram  

a Hipstamatic, a zvolil název, který vhodněji koresponduje s obsahem práce  

i předmětem zkoumání, a sice: Problematika vizuálních obsahů na sociálních sítích: 

Analýza užití uživatelských filtrů v aplikaci Instagram. V tomto názvu jsem zohlednil  

i fakt, že se můj výzkumný zájem nezaměřoval pouze na softwarové filtry, ale na filtry 

v nejširším slova smyslu, jak je popsáno v Kapitole 3.1.  

Posledním odchýlením od schválených tezí bylo vypuštění časového srovnání 

fotografií, kdy podle schválených tezí jsem chtěl srovnat vzorek tří po sobě jdoucích 

časových období. V tomto ohledu bohužel zasáhl samotný Instagram, který dnes 

fyzicky znemožňuje neomezené stahování fotografií třetím stranám, takže jsem  

se musel omezit na vzorek již dříve stažených dat. Věřím nicméně, že tato skutečnost 

neměla vliv na kvalitu prezentovaných závěrů.      

 

                                                
2  Ve schválených tezích jsem na několika místech chybně přeložil cultural analytics jako kulturní 
analýza. Správný překlad je kulturní analytika. Zatímco kulturní analytika odkazuje zcela jednoznačně 
k metodě zkoumání vizuálních obsahů na internetu vyvinuté kalifornskou Software Studies Initiative 
v čele se Lvem Manovichem (srov. Manovich, 2009a; Šik, 2013), kulturní analýza označuje souhrnně 
soubor výzkumných metod užívaných v antropologii či etnografii (srov. Petráň, 2011; Filipová  
& Rampley, 2007).   



5 

Vizuální kultura v éře digitální reprodukce 
 

Hovoříme-li o vizuální komunikaci či vizuální kultuře, tedy pojmech, o kterých budu 

v této práci pojednávat často v podstatě jako o synonymech, odkazujeme na čistě 

laické rovině ke komunikaci, která se děje prostřednictvím vizuálních obsahů. A ještě 

zjednodušeněji hovoříme o sděleních prostřednictvím obrazů, nikoliv prostřednictvím 

slov, které následně tvoří věty, větné celky, definice či lingvistické útvary.  

V tomto kontextu můžeme rozlišovat mezi dvěma typy přístupu ke zkoumání obrazů. 

Jedním z nich je lingvistický přístup navazující na hlubokou tradici Platónského, resp. 

Kantovského přemýšlení o světě, který předpokládá, že okolní svět, obrazy nevyjímaje, 

můžeme uchopit rozumem, a tedy popsat slovy. Předpokládá se přitom, že smysl 

obrazů, a tedy významy, jichž nabývají pro člověka, jsou do nich kulturně vepsány 

(Pinney, 2002). Lingvistický přístup je tak příznačně formulován prostřednictvím  

Sapir-Whorfovy hypotézy, že jazyk, kterým mluvíme ovlivňuje naše myšlení a vnímání 

světa kolem nás (srov. Valkola, 2004).  

Protikladem je pak piktoriální přístup, který – s odkazem na pojetí obratu k obrazu od 

W. J. T. Mitchella (1995) – zdůrazňuje, že okolní svět nelze redukovat na znakový 

systém, ale naopak obrazy předcházejí slova, neboť dítě se dívá a rozpoznává svět 

ještě dříve, než se naučí mluvit (Martinengo, 2013). To pak v oblasti zkoumání vizuální 

kultury představuje odklon od dosavadního lingvisticky zatíženého paradigmatu,  

a naopak příklon k chápání obrazů jako fenoménů natolik komplexních, že přesahují 

možnosti uchopení na základě jazykových struktur myšlení, přičemž je kladen důraz 

zejména na jejich performativní funkci. Ve společenských vědách je tento 

paradigmatický obrat obecně označován jako visual turn, neboli obrat k vizualitě (Jay, 

2002). Obrat k vizualitě přitom úzce navazuje na Rortyho (1967) pojetí obratu k jazyku 

(z angl. linguistic turn), který výše uvedený lingvistický přístup považuje za selhání 

významné části Západní filosofické tradice, přičemž obrat k vizualitě tuto myšlenku 

dále rozpracovává (srov. Mitchell, 1995). Než se však pustíme do širšího pojednání  

o problematice vizuální komunikace, zastavme se nejprve krátce u vymezení 

samotných pojmů, s nimiž se bude v celém textu dále pracovat.  

2.1 Vymezení pojmů 
Budu-li v následujícím textu hovořit o tvorbě či šíření vizuálních obsahů, činím  

tak zejména s důrazem na fotografie pořízené uživateli mobilním telefonem, 

fotoaparátem, popř. kamerou, které jsou vedle samotné fotodokumentace určeny  

ke sdílení a následnému šíření po internetu, a to zejména prostřednictvím sociálních 

sítí. Vizuálních obsahů šiřitelných přes síťová média bychom nalezli více,  
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za všechny uveďme třeba ilustrované obrázky, animace, videa, komiksy, 3D modely, 

digitalizovaná umělecká díla apod., avšak v této práci rozumím pod vizuálními obsahy 

ty obsahy, které může snadno a bez větší námahy vytvořit sama velká část uživatelů 

internetu, a těmi jsou právě digitální fotografie. Tato práce si klade za cíl zkoumat 

specifika fotografií šířených on-line, a to mimo jiné též s ohledem na možné kvalitativní 

odlišnosti digitální fotografie oproti fotografii klasické3 – blíže viz Kapitolu 2.4.  

Na tomto místě se jen v krátkosti zastavme u vymezení fotografie jako takové. 

Podíváme-li se na význam slova fotografie 100 let nazpět, nalezneme v Ottově 

slovníku naučném následující definici: “Fotografie jest nauka o zobrazování předmětů 

chemickým účinkem světla” (2000: 413). Kořeny mechanického zachycování  

a následného statického zafixování světa přitom můžeme vysledovat až k roku 1839, 

kdy byl vynález daguerrotypie, prvního komplexního fotografického procesu, veřejně 

vyhlášen na půdě Francouzské akademie věd jejím tajemníkem, fyzikem, astronomem 

a politikem Françoisem Aragem jako „objev, který zasáhne do všech oborů lidského 

podnikání“ (Lábová, 1977: 15). Za vynálezce klasické fotografie lze pak považovat 

Williama H.  Foxe Talbota, jehož postup umožnil rozmnožování snímků na principu 

dvoustupňového procesu negativ-pozitiv, jenž dal vzniknout vůbec první komerčně 

vydané, fotograficky ilustrované knize The Pencil of Nature (Talbot, 1844). Výše 

uvedená definice z přelomu 19. a 20. století korespondující s tehdejšími 

technologickými poznatky a technickými možnostmi si nicméně zachovala svou 

platnost až do nástupu digitalizace. 

Na přelomu minulého a našeho století prochází pak pojem fotografie výrazným 

posunem. Slovník mediální komunikace, vydaný na začátku 21. století, konstatuje,  

že se situace příchodem digitalizace ještě více zkomplikovala, což vede mnoho 

teoretiků k vyhlášení konce fotografie a nástupu postfotografie (Reifová, 2004). Přímo 

o post-fotografické éře hovoří W. J. T. Mitchell (1992), podle něhož je nutné začít 

s nástupem digitální fotografie uvažovat o tom, jak možnost technologické manipulace 

s fotografiemi mění samotnou jejich podstatu. V tomto ohledu Fred Ritchin ukazuje ve 

své práci After Photography (2010) na četných příkladech, jak vizuální média coby 

nástroje digitální revoluce transformují fotografie do podoby hypertextových médií, 

která zásadně ovlivňují způsob, jakým pojímáme svět (Ritchin, 2010). Bylo by nicméně 

předčasné vyslovovat teze o revoluci informačního věku, který by i do fotografie vnášel 

jakousi zcela novou kvalitu, aniž bychom tato tvrzení měli empiricky o co opřít. Ostatně 

třeba Robins a Webster (1999) opakovaně ukazují, že zdání novosti mediální produkce 

                                                
3  Pojem klasická fotografie zde používám jako protipól digitální fotografie, přičemž jím označuji 
standardní papírové fotografie, tedy fotografie zachycené na fotografickém filmu a přenesené na papírový 
nosič prostřednictvím vyvolání negativu.   
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slouží primárně jako mocná symbolická konstrukce obhajující moderní pojetí pokroku 

jako nevyhnutelného a vlastně přirozeného společenského pohybu neseného 

technologickou inovací.  

Pro potřeby mé práce v tuto chvíli postačí, když si definujeme pojem fotografie obecně 

jako produkt mechanického zpodobňování reality prostřednictvím k tomu určené 

technologie, a to bez ohledu na konkrétní přístroj, jímž byla daná fotografie vytvořena, 

bez ohledu na médium, jehož prostřednictvím se tato dále šíří mezi ostatními uživateli, 

a bez ohledu na to, zda se jedná o realitu fyzickou či virtuální. 

Druhým pojmem, se kterým se budeme v práci setkávat, a který považuji  

za hodný vymezení, je pojetí sociálních médií či sociálních sítí tak, jak jej budeme pro 

naše účely používat. Ani zde není vymezení pojmu zcela jednoznačné. Sociální média 

zapadají do konceptu živého procesu konvergence médií, přičemž se vyznačují 

výraznými rysy participační kultury, v níž na sebe jednotliví účastníci neustále reagují  

a obnovují rovnováhu na různých úrovních. Z pasivních příjemců mediálních sdělení  

se mění na aktivní účastníky komunikačního procesu (Jenkins, 2006). Podle Evanse 

jsou tak sociální média nástrojem demokratizace informací, jejichž prostřednictvím  

se uživatelé mění z pouhých čtenářů na tvůrce a šiřitele vznikajícího obsahu (Evans, 

2012). Kietzmann a kol. zase vidí sociální média jako interaktivní platformy, využívající 

mobilní a internetové technologie, jejichž prostřednictvím jednotlivci či komunity sdílejí, 

spoluvytvářejí, diskutují a upravují obsah generovaný samotnými uživateli (Kietzmann, 

2011). V jedné z tuzemských definic se pak můžeme dočíst, že sociální média jsou 

taková média, která jejich uživatelům umožňují bezprostředně reagovat, editovat, 

komentovat a jinak zasahovat do textu či obsahu daného média (Bouda, 2009).  

Výše uvedené úzce souvisí s pojmem web 2.0, který byl zpopularizován Timem 

O’Reillyem, jenž tento termín poprvé použil na stejnojmenné konferenci z roku 2004.  

Webem 2.0 označujeme druhý stupeň fáze vývoje internetu, kdy jsou obsahy vytvářeny 

a sdíleny samotnými uživateli. Sám internet se tím mění v otevřenou platformu pro 

aktivní spolupráci miliard uživatelů, jež jim nabízí nové nástroje vhodné  

ke spoluvytváření a sdílení informací (více O'Reilly, 2007). Web 2.0 smazává hranici 

mezi producenty a konzumenty, kdy konzumentům přímo umožňuje zapojit se do 

tvorby mediálních obsahů. V posledních letech se objevuje i výrazně kritický pohled na 

sociální média, kde poukazuje na negativní stránky jejich fungování, jako je zpřetrhání 

sociálních vazeb, přílišná fragmentarizace pozornosti uživatelů či informační přesycení 

(Lovink, 2011). 

Doplňme, že navzdory tomu, že vznik sociálních médií můžeme datovat už od konce 

minulého století, o jejich masovém rozšíření lze hovořit až počátkem století 

současného, a jedná se stále o fenomén poměrně nový, jehož definice je i nadále 
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předmětem debat a postupných ustavování konkrétních terminologií (Hunsinger  

& Senft, 2013). Někteří autoři si pro popis mechanismů, jež se budu v případě 

sociálních médií snažit dále tematizovat, vystačí s pojmy nová či síťová média. Pro tuto 

chvíli si ovšem sociální média pracovně definujme jako skupinu internetových služeb, 

které umožňují vzájemnou virtuální interakci lidí, jejich komunikaci, jakož i tvorbu  

a sdílení jimi vytvářených obsahů. Sociální sítě pak jako softwarové služby, které byly 

zejména nebo výhradně pro tyto účely cíleně vytvořené. Jako takové mohou sloužit 

virtuální blogy, nejrůznější interaktivní projekty, virtuální herní světy či komunity 

zaměřené na sdílení obsahu, ale nejvíce nás samozřejmě budou zajímat online 

sociální sítě typu Facebook, jehož hlavním těžištěm je sociální interakce uživatelů, 

Twitter zaměřený na instantní komunikaci, Pinterest coby platforma online kurátorství, 

a další, umožňující sdílení vizuálních obsahů, jako právě Instagram - médium sdílení 

obrazových obsahů, který bude hlavním předmětem našeho zájmu.  

V následujícím textu se bude zároveň častěji operovat s pojmy vizuální studia, vizuální 

kultura a vizuální komunikace. Budu-li hovořit obecně o mezilidské komunikaci 

prostřednictvím obrazů, užívám označení vizuální komunikace. Společenský rámec, 

v němž zásadní roli hraje vizuální komunikace, pak pojmenovávám pojmem vizuální 

kultura. Bude-li řeč o akademické disciplíně či společenskovědním oboru, 4  který 

zkoumá vizuální kulturu, používám pojmu vizuální studia. Vizuálním studiím a jejich 

interpretačnímu rámci se podrobněji věnuje Kapitola 2.3.  

2.2 Svět v éře šíření vizuálních obsahů 
Naše doba, po obratu k vizualitě, o níž bude řeč dále, se vyznačuje krom jiného 

masovým oběhem obrazů a jejich masovou produkcí, což vede k tomu, že takto šířené 

informace se stávají největší zásobárnou dat, jaké jen lidstvo dokáže vyprodukovat 

(Seib & Janbek, 2011). Obrazy tak aktuálně zabírají zásadní část veřejného  

i soukromého prostoru. Nacházíme se tedy v době, kdy právě na vizualitě záleží více 

než kdy jindy. K tradičním obrazům, jež povětšinou odkazovaly k reálným objektům  

ve skutečném světě, se ve stále větší míře přiřazují obrazy vytvořené uměle, obrazy 

syntetické či virtuální, které zobrazují fyzicky neexistující věci (Petráň, 2011). 

Pro tako vznikající syntetické obrazy užívá Jean Baudrillard pojmu simulakra. 

Simulakrum je podle něj takový mediální obsah či simulovaný produkt, který nemá 

oporu v realitě a svět simulaker je světem, v němž již rozdíly mezi realitou a fikcí 

přestávají nabývat své platnosti a dochází pouze k neustálé repetitivní produkci stále 

stejných a vzájemně zaměnitelných syntetických obrazů, se kterými se setkáváme  

                                                
4 Dodejme, že v angloamerické akademické tradici se pro označení oboru pojmů visual studies a visual 
culture často užívá jako synonym.  
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ve virtuálním prostoru (Baudrillard, 1983). Digitální fotografie šířené prostřednictvím 

internetu jsou příkladem takových simulaker, kdy původně reálný referent, na nějž  

je prostřednictvím fotografie odkazováno, ustupuje do pozadí a jeho další a další 

reprodukcí je tento referent méně a méně zřetelný. Simulakra však čím dál více 

vstupují do reálného lidského světa. 

To s sebou ovšem přináší stav, kdy fotografie, která sloužila původně též jako 

samostatný umělecký žánr, ztrácí v postindustriální éře svou uměleckou stránku,  

a místo někdejších nosičů umění jsou vytvářeny, jak upozorňuje Walter Bejnamin 

(1968), pouze mechanicky reprodukované, a stále dokola se opakující vizuální obsahy. 

Benjamin aplikoval své teorie na klasickou fotografii a její reprodukovatelnost, jeho 

závěry jsou nicméně nadále platné i v digitální éře, která možnosti reprodukovatelnosti 

fotografií posunula dále do dříve netušených dimenzí. Ještě Barthes (2012) rozděluje 

ve své klasifikaci fotografie na buď čistě empirické (profesní nebo amatérské 

fotografie), čistě rétorické (fotografie krajiny či budov, portréty, akty), nebo čistě 

estetické (realistické či umělecké fotografie) (Barthes, 2012). V současné éře masové 

produkce digitálních fotografií šířených roztříštěně po internetu se však toto striktní 

rozdělení začíná postupně stírat, neboť mnohé fotografie tohoto typu v sobě zahrnují 

vícero prvků takové klasifikace.    

Současnost je zároveň výrazně ovlivňována nástupem a fungováním síťových médií, 

jež stále více pronikají do naší každodenní komunikace. Není úplně jisté, zda se naše 

společnost mění pouze co do kvantity využívání nových informačních a komunikačních 

kanálů, nebo zda nástup internetu změnil naši společnost i kvalitativně (Macek 2013), 

lze však s jistotou konstatovat, že změny v komunikačních technologiích poskytly 

mnohem rychlejší, komplexnější a dostupnější prostředky k produkci, zpracování, 

přenosu a ukládání informací, a že tato proměna zřetelně časově koresponduje  

s přerodem moderní společnosti ve společnost postindustriální, který je běžně 

vykládán jako odklon od někdejší průmyslové výroby jako hlavní ekonomické aktivity  

a její nahrazení ekonomikou informačních aktivit, jimiž se myslí zejména sektor služeb, 

managementu, marketingu, zábavy či volného času (McQuail 1999).  

Žijeme tedy v informačním věku. Alvin Toffler nazývá naši dobu tzv. třetí vlnou (angl. 

third wave), čímž ve své typologii odkazuje na posun od první zemědělské společnosti, 

přes druhou průmyslovou společnost, až po třetí, současnou, společnost informační 

(Toffler, 1981). V této souvislosti zmiňme ještě aktuální koncept průmyslu 4.0, jímž  

je označován v nejbližší budoucnosti očekávaný industriální trend, kdy automa-

tizované, kyberneticky řízené systémy převezmou rutinní, opakující se činnosti, které 

až dosud vykonávali lidé (srov. Lasi a kol., 2014). Tento trend zároveň naznačuje, 

jakým směrem by se vývoj třetí vlny mohl dále ubírat. Tvorba obrazů začíná být taktéž 
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ovlivňována nástupem umělé inteligence, a to ať už co do zapojování fotografických 

pomocníků v mobilních telefonech a fotoaparátech, automatizace různých 

postprodukčních efektů, či v případě zapojování softwarových programů typu 

obličejové rekognice (Láb & Lábová, 2010). 

Změny ovšem nepřicházejí skokově, kdy bychom nadcházející vývoj mohli označit za 

revoluční v pravém slova smyslu, ale spíše se jedná o postupné etablování nových 

technologií a typů médií, které jsou krok za krokem integrovány do naší každodenní 

komunikace a všedního chování. V principu jde tedy spíše o postupnou evoluci 

způsobů komunikace, které jsou dále rozšiřovány a deformovány v souladu  

s nástupem dalších a dalších komunikačních přístrojů. Tradiční média jsou doplňována 

počítačovými technologiemi, tyto jsou dále rozšiřovány technologiemi mobilními, jako 

jsou tablety či smartphony, aby se vývoj dále posunul do nositelných technologií, 

jakými jsou brýle, hodinky, ale též třeba speciálně upravené kusy oděvů. V blízké 

budoucnosti můžeme dále očekávat nástup internetu věcí, integrování komunikačních 

kanálů do aut, televizí, ledniček nebo jiných domácích spotřebičů.  

Zaměříme-li se na oblast komunikačních technologií, lze konstatovat, že typickým 

produktem druhé vlny byla masová média (tzv. tradiční média), příchod třetí vlny  

se vyznačuje nástupem síťových médií (tzn. nová média). Masová média tedy můžeme 

označit za důsledek průmyslové revoluce, s níž byly spojeny procesy masové 

produkce i masové konzumace, výrazem třetí vlny je naproti tomu naopak 

demasifikace, kdy jednotliví uživatelé tíhnou stále více k nezávislosti na tradičních 

komunikačních technologiích, neboť se jim nabízí stále nové a nové alternativní 

informační kanály a technologie, a to zejména s možnostmi připojení k internetu, kde 

se nejdůležitější hybnou silou stává informace (Toffler & Toffler, 1995). Internet  

je momentálně nejrychleji rostoucím komunikačním médiem, které se z někdejšího 

systému jednoduše zasíťovaných počítačů pro akademické a vojenské účely vyvinul  

v globální masové médium třetí vlny. Nejedná se ovšem již o tradiční masové médium 

druhé vlny s komunikačním tokem od centra k periferii, ale spíše o nástroj kontinuální 

vzájemné informační výměny (Taylor, 1997) mezi dnes již miliardami uživatelů. 

Na nově vzniklou situaci se snaží reagovat samozřejmě exaktní vědní disciplíny,  

z nichž technicistní stránka tohoto přerodu nutně vychází, ať už je to v oblasti znalostí 

výroby hardware, technologických inovací, mobilních technologií či tvorby softwarových 

aplikací. Změna je však natolik patrná, že vyvolává i nové otázky v disciplínách 

humanitních, jež nutí rozšiřovat jejich teoretické koncepce a vymýšlet nové 

interpretativní přístupy. Samotná mediální a komunikační studia, na jejichž poli  

se v této práci pohybujeme, si již nevystačí s klasickým rozdělením na primární, 



11 

sekundární a terciární média, ale rozšiřují je nutně též o média kvartérní, tedy síťová 

(Burton, Jirák, 2001). 

Umberto Eco ve své knize Bludiště seznamů hovoří o internetu následovně:  

“A konečně je tu Matka všech seznamů, ve své podstatě nekonečná, protože  

se neustále rozvíjí: World Wide Web, pavučina a labyrint, žádný uspořádaný strom.  

Ze všech závratí nám slibuje závrať nejtajemnější, veskrze virtuální a nabízí katalog 

informací, díky němuž si připadáme bohatí a všemocní, byť za tu cenu, že nevíme,  

co v něm se vlastně vztahuje ke skutečnému světu a co ne, bez dalšího rozlišování 

mezi pravdou a omylem” (Eco 2009: 360).  

Tím se ocitáme na poli postmoderního uvažování, přičemž internet je prostorem, kde 

vytvářené a šířené obsahy a způsoby komunikace naplňují základní znaky 

postmoderní koncepce kultury, jimiž jsou: 

1. Pluralita; 

2. Heterogenita; 

3. Rozptýlení; 

4. Komunikace; 

5. Legitimita; 

6. Přítomnost 

(Bystřický 2001; srov. Welsch, 1994; Lyotard, 1993; Bauman, 2002). 

Princip plurality se realizuje tak, že do komunikace jsou zapojeni všichni účastníci,  

a kdo je nyní producentem, může být vzápětí konzumentem a naopak, přičemž role  

se neustále proměňují. Heterogenita a pluralita se odehrávají na bázi neustálých 

vyjednávání uživatelů o to, které obsahy budou dále šířeny a které naopak ihned 

zapadnou. Veškeré obsahy, které na internetu vznikají, jsou přitom tak či onak 

produktem komunikace jednotlivých účastníků. Legitimita šířených sdělení je pak  

o to větší, oč více lidí se s šířenou informací ztotožní a šíří ji dále či má potřebu se vůči 

ní vymezit. A to všechno se děje tady a teď vždy se snahou o maximální aktuálnost 

šířeného obsahu (srov. Seib & Janbek, 2011).  

Jedním z nejrozšířenějších způsobů, jak uživatelé internetu o svém životě informují své 

okolí, je produkce digitálních fotografií pomocí aplikací, které umožňují jejich mobilním 

zařízením produkovat a vytvářet fotografické záznamy o okolním světě. Každý  

z uživatelů se tak podílí na vytváření, přenosu, zpracování a ukládání takto vznikajících 

dat. Dostáváme tím do ruky nástroj či nástroje, díky nimž se každý může stát 

fotografem. Již neplatí, že produkce je doménou několika málo jedinců a ostatní jsou 

pouhými recipienty, ale všichni uživatelé jsou vnímáni též jako potenciální tvůrci, 

přičemž technologie je vybízejí k tomu, aby zachycovali svůj život a svět kolem sebe 

(Brook & Boal, 1995). Uživatelé spoléhají na svá příruční zařízení, že jim zprostředkují 
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adekvátní přístup k poptávaným informacím i sociálním vztahům a zároveň jim umožní 

vlastní produkci, zejména fotografií či videí, jejíž prostřednictvím zpravují okolní svět  

o svém vlastním životě. Svůj velký podíl na tom nese právě masové rozšíření chytrých 

mobilních zařízení, které jsou příznačným příkladem konvergence médií (Jenkins, 

2006) tím, že v sobě propojují funkce pořizování fotografií, jejich úpravy přímo 

v telefonu prostřednictvím specializovaných aplikací, okamžitého připojení k internetu 

prakticky odkudkoliv, využití sociálních sítí umožňujících další šíření těchto fotografií, 

geolokačních systémů, které umožňují fotografie opatřit i údajem o globální poloze 

jejich pořízení, jakož i dalších funkcionalit, které umožňují laicizaci fotografické tvorby  

a způsobují, že vytvářet vizuální obsahy může prakticky kdokoliv, kdo má chytrý 

mobilní telefon právě po ruce (Varnelis, 2012).  

Při tematizaci takto vznikajících obsahů, kdy všichni účastníci jsou zároveň jejich 

autory i recipienty, hovoří Stuart Hall o tvorbě kulturních děl a utváření jejich významů. 

Autor chápe každý text či kulturní dílo vždy až jako výsledek setkání díla a čtenáře, 

tedy procesu, kde proti sobě vzájemně působí síly produkce a percepce (Hall, 2006). 

Za svého druhu kulturní díla můžeme přitom považovat právě i digitální fotografie 

jednotlivých uživatelů, jež budou dále předmětem našeho zkoumání. Takto vnímaná 

schopnost auditoria dává tvůrcům digitálních fotografií na sociálních sítích moc jednak 

přisuzovat fotografiím jejich významy, na druhé straně jim však tyto významy umožňuje 

přímo vtiskávat. Co je však na celé situaci nové, je skutečnost, že sociální sítě tvorbu  

a šíření kulturních obsahů nejen umožňují, ale své uživatele k tomu přímo motivují, 

neboť produkce nových a nových obsahů a jejich následné konzumování ostatními  

je základním principem jejich fungování.  

Tento princip koresponduje s tím, jak John Fiske pojímá tzv. producerly texty (Fiske, 

1989). Jeho pojetí se přitom vymezuje proti pojetí Rolanda Barthese, který kulturní díla 

rozlišoval na základě dvou způsobů interpretace, jež tato díla svým divákům umožňují, 

a které vůči sobě stojí coby opozita. V intencích těchto pojetí rozděluje Barthes díla na 

readerly texty a writerly texty. Readerly texty podle něj přitahují pasivní  

či disciplinované čtenáře. Ti údajně inklinují spíše k akceptování významů jako předem 

daných a nevyhledávají možnosti alternativních čtení či hledání skrytých významů. 

Sem mají patřit obecně vzato zábavná, divácky prvoplánová či populární díla. Writerly 

texty naopak vyzývají diváky k neustálým reinterpretacím významů a k hledání dalších 

možných interpretací, jež mohou jít daleko za hranice na první pohled patrných 

významů. K takovým dílům počítá komplikovanější tvorbu, intelektuální či avantgardní 

díla (Barthes, 1975).  

Fiske proti tomu staví svou teorii producerly textů, když nesouhlasí s tím, že by bylo 

možné od sebe texty odlišit podle toho, jaké možnosti interpretace recipientům 



13 

nabízejí. Interpretační možnosti jsou naopak dány do rukou diváků, zatímco 

Barthesova teze tyto naopak staví do pozadí a soustředí se pouze na stranu 

samotného díla. Koncepce producerly textů dává divákům na vybranou. Všechna díla 

mohou podle Fiska nabízet stejnou přístupnost jako readerly texty a mohou tak být 

čtenáři čtena, pakliže si tuto cestu vyberou, ale mohou být stejně tak čtena jako writerly 

texty těmi, kdo se odváží využít své autonomie a pustit se do hledání jiných významů 

(Fiske, 1989). Výše uvedené úvahy těchto významných akademiků popisující de facto 

moc čtenářů či diváků dávno před globálním rozšířením nových médií, nabývají nových 

dimenzí v situaci, kdy všichni jejich uživatelé jsou v každém okamžiku jak producenty, 

tak konzumenty, a stávají se z nich prozumenti – z angl. prosumers, ze spojení 

producers a consumers (Toffler, 1981). Na jiném místě se setkáme též s označením 

produseři, z angl. produsers, tedy kombinací slov producers a users, který zdůrazňuje 

uživatelskou stránku nových médií, tedy že už ani konzumenti obsahu nejsou již pouze 

pasivními příjemci, ale že sami vyvíjejí aktivitu či poskytují zpětnou vazbu na daná 

mediální sdělení, ačkoliv v tu chvíli zrovna nevystupují jako aktivní producenti (Bruns, 

2008).   

Vizuální obsahy na sociálních sítích můžeme tedy vnímat jako nový fenomén, na nějž 

již nelze jednoduše aplikovat teorie popisující stav vznikání děl ještě před masovým 

rozšířením internetu, avšak tyto teorie nám nabízejí interpretační rámce, které nám 

umožňují pochopit změnu, jíž můžeme být každodenními svědky. Digitální fotografie 

naší doby, se zdají být vždy producerly textem. Jsou vytvářeny za účelem zobrazení 

konkrétního obrazu jejich autorem, ale svých významů nabývají vždy  

až prostřednictvím svého dalšího šíření. Ostatní uživatelé mohou tyto fotografie dále 

sdílet, dávat jim pozitivní hodnocení a připojovat k nim své komentáře, čímž se podílejí 

na koncovém vyznění a mohou ovlivňovat jejich chápání dalšími uživateli. Autoři 

fotografií mohou přitom očekávat budoucí šíření a další interpretace a přizpůsobovat  

je předpokládaným reakcím publika. 

2.3 Instagram  
Jedním ze základních způsobů, jak uživatelé internetu a sociálních sítí o svém životě 

zpravují své okolí, je produkce fotografií pomocí aplikací, které umožňují jejich 

mobilním zařízením vytvářet fotografie a upravovat je prostřednictvím nejrůznějších 

vizuálních efektů. Nejrozšířenější z těchto služeb, které zažívají celosvětový rozmach, 

je sociální síť Instagram, jež od svého vzniku zaznamenává masový nárůst uživatelů 

napříč státy a kulturami. Instagram funguje od konce roku 2010, po 8 letech existence 

jej dle oficiálně dostupných statistik užívá aktivně na 800 milionů registrovaných 

uživatelů po celém světě. O potenciálu této služby co do možného počtu uživatelů,  
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a tedy i potenciálních reklamních příjmů, svědčila i ve své době rekordní akvizice 

Facebooku v hodnotě kolem 1 miliardy amerických dolarů (Oreskovic, 2016).  

Nárůst uživatelů přitom byl a stále vlastně je rapidní. V prosinci 2010 měl Instagram 

zhruba 1 milion registrovaných účtů. V červnu 2011 oznámil 5 milionů uživatelů  

a 10 milionů přesáhl už v září téhož roku. Zároveň v témže období oznámil Instagram 

překročení 150 milionů nahraných fotografií. V roce 2012 už se jednalo o 30 milionů 

uživatelských účtů a počet nahraných uživatelských fotografií překročil 1 miliardu.  

To v praxi znamenalo, že každou sekundu přibyl jeden nový registrovaný uživatel  

a 58 nově nahraných digitálních fotografií. V roce 2013 překračuje počet uživatelů 

postupně 100 milionů uživatelů, o rok později 200 milionů, v roce 2015 400 milionů  

a o dva roky později již je řeč o 800 milionech uživatelských účtů. V tuto chvíli se tedy 

jedná o stovky miliard fotografií, vytvořených, nahraných a rozšířených na této sociální 

síti v posledních 8 letech její existence (Boortsin & Balakrishnan 2017). Abychom  

si dokázali představit onu nesmírnou kvantitativní převahu digitálních fotografií nad 

klasickou fotografií, stačí si uvědomit, že průměrný uživatel analogového fotoaparátu 

vytvořil možná vyšší desítky fotografií ročně, zatímco v současné době tvůrci 

digitálních fotografií zaznamenají podobnou produkci za měsíc, u mladších generací  

je pak tento rozdíl ještě mnohem výraznější (Pristed-Nielsen & Thidemann-Faber, 

2014).  

Čím se vlastně Instagram liší od ostatních velkých sociálních sítí? Odpověď lze 

shrnout do dvou jednoduchých oblastí: fotografie a komunita. Zatímco třeba Twitter 

stojí primárně na textových sděleních omezených 280 znaky, ještě nedávno se jednalo 

pouze o 140 znaků, a tuto svou charakteristiku – navzdory dnešní možnosti přidat 

fotografii či video – si drží dodnes, Facebook umožňuje udržovat kontakty se svými 

starými přáteli či vytvářet si nové, ale obsahově tvoří nepřebernou změť nejrůznějších 

memů, her, novinek, videí, názorů či jednoduše výkřiků, Wikipedia stojí na svém 

encyklopedickém étosu, Pinterest na kurátorském principu a možnosti ukládání 

infografik, Slideshare na prohlížení a sdílení vlastních powerpointových prezentací, 

YouTube na nahrávání a zhlížení videí atd., Instagram se zaměřuje pouze a výhradně 

na sdílení fotografií,5 které se snaží zachytit kontury okolního světa.  

Podobně jako na ostatních sociálních sítích se i zde kolem zajímavých lidí, resp. jejich 

fotek, a netradičních témat, tedy skupin fotografií, vytvářejí komunity uživatelů, jež 

ovšem na Instagramu spojuje podobný vizuální vkus, a naopak každý uživatel si 

vytváří okruh lidí a témat, která jej zajímají. Instagram tedy můžeme v nejširším pojetí 

shrnout jako obrovskou virtuální komunitu lidí, kteří své vnímání světa vyjadřují 

                                                
5 A dnes též videí. 
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prostřednictvím digitální fotografie. Instagram je volně dostupnou aplikací pro mobilní 

telefony (přesněji pro Android, iOS a Windows Phone), jež umožňuje sdílení fotografií. 

Oproti tradičním úložištím fotografií (Picasa, Flickr, u nás např. Rajce.net), které buď 

uživatelům vůbec úpravy fotografií nedovolují, nebo naopak na až příliš sofistikované 

úrovni, takže je prakticky nelze efektivně využívat jinak než z počítače či notebooku, 

nabízí Instagram velmi jednoduché úpravy vložených fotek, které jsou vhodné pro 

využití z mobilního telefonu.  

Instagram tak funguje na operačním systému iOS v podobě mobilní aplikace pro 

iPhone či iPad, dále v rámci systému Android na mobilní telefonech i tabletech s tímto 

operačním systémem, na stejných přenosných zařízeních s operačním systémem 

Windows Phone, podpora pro aplikace třetích stran existuje ze strany Instagramu ještě 

pro stále více ustupující BlackBerry či Symbian od firmy Nokia. A toto je další velmi 

důležitá distinkce od jiných sociálních sítí. Zatímco ostatní globálně úspěšné sociální 

sítě budovaly své komunity zejména pomocí webových stránek přístupných přes 

prohlížeč v osobním počítači a jejich mobilní verze přišly teprve následně, Instagram 

od začátku budoval komunitu svých uživatelů výhradně pomocí aplikace na jejich 

mobilních zařízeních, naopak přes velmi omezenou webovou verzi nelze prakticky ani 

nahrát fotografii. Vznik Instagramu proto také doprovází globální trend, kdy čím dál 

větší množství lidí využívá mobilní telefon jako svůj primární kanál pro připojení  

k internetu, a programy postavené jako webové služby jsou stále více nahrazovány 

mobilními aplikacemi (Hunsinger & Senft 2013).  

Instagram nabízí několik fotografických filtrů, jež dodávají vloženým fotografiím 

charakteristickou podobu – viz Obrázek 1. Svým vizuálním laděním, ale též 

převažujícím čtvercovým formátem odkazují fotografické výstupy z Instagramu k dříve 

oblíbeným fotografiím z fotoaparátů značek Polaroid či Kodak. Skrze filtry je pak 

možné docílit zajímavých vizuálních efektů, a to pomocí několika kliknutí v mobilním 

telefonu či tabletu. Ti, kdo používají Instagram, se nutně nemusí pokoušet o to, aby 

jejich fotky vypadaly jako staré retro-fotografie, ale snaží se svým fotografiím vtisknout 

takový vizuální ráz, aby zvýšili pravděpodobnost, že tyto budou sdíleny a ostatní 

uživatelé se o ně budou zajímat (Alper 2013). Nezvyklý čtvercový formát, který je pro 

běžnou fotografii netypický, jenž mimo jiné přiznaně odkazuje k určitým poměrně 

zřetelně definovaným skupinám uživatelů výše uvedených značek fotoaparátů, 

poukazuje spolu s dalšími přednastavenými funkcionalitami Instagramu na jeho 

relativní uzavřenost co do možností uměleckého vyjádření instagramových uživatelů 

(Manovich, 2017).      
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Obrázek 1: Příklady fotografií z Instagramu 
 

V dřívějších verzích byly možné pouze nejzákladnější úpravy a překrytí fotografie 

jedním z bezmála dvacítky filtrů. V poslední verzi se situace výrazně mění a Instagram 

nyní umožňuje též úpravu kontrastu, ostrosti a teploty barev, ale taktéž nastavení 

intenzity jednotlivých filtrů. Zároveň umožňuje sdílet i jiné než čtvercové formáty 

fotografií či tzv. stories, jakési krátké vzkazy uživatelů o jejích aktuální aktivitě. Dalšími 

funkcionalitami jsou jednak nastavení horizontální polohy fotografie, která nám 

umožňuje např. narovnat nakřivo vyfocenou krajinu či naopak rozkolísat rovný horizont, 

a jednak zvýraznění stínu či doostření, které slouží k dalšímu postprodukčnímu 

zpracování vytvářených fotografií. Instagram tak výrazně rozšířil editační nástroje 

aplikace, a tedy i množství způsobů, kterými lze fotografie na Instagramu upravovat. 

Pro úplnost uveďme, že i užívání instagramových filtrů se v čase mění, a zatímco 

v prvopočátcích Instagramu se tyto používaly velmi hojně, a do značné míry na nich 

byla celá platforma založena, dnes se stále více do popředí dostávají fotografie bez 

filtru, často hrdě opatřené hashtagem #nofilter. Do určité míry je důvodem vzrůstající 

kvalita fotoaparátů přímo v mobilních zařízeních, kdy v minulosti měly filtry mimo jiné 

za cíl zakrýt jejich technologické nedostatky. Druhým důvodem může být naopak 

vzrůstající počet fotografií pořízených prostřednictvím profesionálních fotoaparátů  

a následně nahraných přímo na Instagram (srov. Manovich, 2017). 

Důležitým aspektem je pak sociálně-mediální rozměr Instagramu, tedy možnost sdílení 

s ostatními uživateli jiných sociálních sítí. Podobně jako na Twitteru můžeme sledovat 

uživatele, jejichž výtvory se nám líbí, fotografie, které tito uživatelé označili  

za zajímavé, a zároveň můžeme své fotografie opatřit klíčovými slovy tzv. hashtagy, 

jež známe právě z Twitteru, a podle nichž je možné vyhledávat jednotlivé tematicky 

podobné fotografie. Aplikace se přitom snaží podporovat své uživatele, aby aktivně 

sdíleli fotografie na jiných sociálních sítích. Instagram si nosíme stále s sebou, jako 

aplikaci ve svém mobilním telefonu (či tabletu) opatřeném fotoaparátem, který můžeme 
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kdykoliv použít, abychom zachytili svět kolem nás, a i fotografii, která by byla  

za normálních okolností všední, fádní či banální, učinit pomocí jednoduchých filtrů 

jedinečnou a originální.  

Tyto fotografie, které jsou součástí našeho vidění světa (Goggin 2013), dále šíříme 

mezi lidi s podobným vkusem, a to zdaleka nejen mezi našimi vlastními přáteli, ale též 

mezi dalšími, nám zcela neznámými uživateli, žijícími často na jiných kontinentech  

či v jiných kulturách. A i když tito hovoří jazyky, které neovládáme, a mají zvyky, které 

se třeba nutně neshodují s našimi, pomocí fotografie sdílíme společné vidění světa 

postavené na tvorbě a dalším přenosu vizuálních obsahů, které dokumentují 

každodenní život na této planetě.  

2.4 Vizuální studia jako interpretační nástroj  
Vizuální studia, jako institucionalizované označení zkoumání vizuální komunikace,  

se zaměřují na oblast mezilidské komunikace, v níž se odehrává konstrukce a vnímání 

vizuálních obsahů, a to nejen v umění, ale též v oblasti médií či každodenního života. 

Do předmětu jejich zájmu spadá široká škála objektů. Mohou jimi být sochy, obrazy, 

architektura či další umělecké předměty, ale též objekty denního užití, jako lékařské 

snímky, prostory muzeí, veřejná prostranství a podobně. Dále noviny a časopisy, 

fotografie, reklama, filmy, videa či televizní pořady a aktuálně též vizuální obsahy 

vytvářené či šířené prostřednictvím mobilních technologií, internetu nebo displejových 

přístrojů (Morra & Smith, 2006).  

Vizuální studia zkoumají vizuální obsahy bez ohledu na jejich uměleckou hodnotu  

či kulturní status, čímž se výrazně odlišují od vývojově starších dějin umění nebo 

filmové vědy, ale vnímají je jako prostor, v němž se vytvářejí významy, čímž zároveň  

v rámci humanitních disciplín úzce navazují na kulturální studia (srov. Hall & Evans, 

1999). V obecné rovině takto můžeme vznik vizuálních studií datovat do pozdních 

padesátých let minulého století, kdy se pozornost dějin fotografie a filmové vědy 

rozšířila i na mediální obsahy v rámci populární kultury (Barnhurst, Vari & Rodríguez, 

2004). Roland Barthes takto aplikoval své sémiotické postupy na mediální obsahy 

určené pro širokou veřejnost (1957), antropologové začali při svých zkoumáních 

komunikace věnovat pozornost prostorovým a neverbálním podnětům (Hall, 1959), 

historici identifikovali důležitost vizuální stránky mediální komunikace při tematizování 

zpravodajství, kultu celebrit, pseudo-událostí a dalších zkoumaných fenoménů 

(Boorstin, 1962). Pojmu vizuální kultura v kontextu dějin umění užil poprvé již v roce 

1972 Michael Baxandall (Dikovitskaya, 2005) ve své knize o italském renesančním 

malířství Painting and experience in fifteenth century Italy (Baxandall, 1972). Ve stejné 

době publikuje John Berger příspěvek k vizuální kultuře Ways of seeing (1972), 
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původně uvedený jako televizní série, a o několik let později Laura Mulveyová Visual 

pleasure and narrative cinema (1975).  

Institucionální rámec však dostávají studia vizuální kultury až začátkem 90. let  

20. století. Na jedné straně začíná počátkem 90. let používat pojmu vizuální kultura již 

zmiňovaný Mitchell, jenž jej tematizuje v souvislosti s obratem k obrazu (z angl. 

pictorial turn), který je chápán jako znovuobjevení komplexního vztahu mezi vizualitou, 

obrazovou technologií, institucemi, diskurzem, těly a figuralitou (Mitchell, 1995).  

Na druhé straně pak vzniká obor Vizuální a kulturální studia na University of Rochester 

(tento studijní program zde nadále funguje pod názvem Visual and cultural studies), 

který se zde dodnes vyučuje jako samostatný doktorský studijní program 

(Vojtěchovský, 2004). Analýzou významů obrazů, vztahu mezi obrazem  

a společenskými institucemi, obrazem a textem nebo změnou role obrazů v masových 

médiích se zabývá celá škála autorů – namátkou uveďme jména jako Stuart Hall, 

Jean-François Lyotard, Griselda Pollocková, James Elkins, Rosalind Kraussová, 

Christopher Jencks a další (Lábová, 2011). Začátkem našeho století se studium 

vizuální komunikace zabývalo samotným obratem akademického zájmu k obrazovým 

obsahům či obecně k vizualitě a jejich průvodními souvislostmi a příčinami, po roce 

2005 se již tematizují spíše konkrétní aspekty zobrazování a interpretace vizuálních 

obsahů a jejich kulturní a společenské role (Sládková, 2003).  

Mezi nejvýznamnějšími představiteli oboru, kteří jsou v současné době aktivně činní, 

jmenujme např. již zmiňovaného Nicholase Mirzoeffa přednášejícího na Department  

of media, culture and communication na New York University, na téže univerzitě 

působí jako profesorka studií vizuální kultury také Marita Sturkenová, její kolegyně Lisa 

Cartwrightová je pak profesorkou oboru Visual arts na University of California v San 

Diegu. Z ostatních zmiňme třeba Jaye D. Boltera, jenž vyučuje nová média  

na univerzitě Georgia Institute of Technology, Richard Grusin je bývalým ředitelem 

Center for 21st Century Studies na University of Wisconsin-Milwaukee, kde nadále 

přednáší, a další z významných žen je třeba Margaret Dikovitskaya  

– profesorka oboru Art History na University of Victoria v Britské Kolumbii.  

V rámci oboru vizuálních studií nalezneme 3 myšlenkové tradice: angloamerickou 

tradici (zvanou Visual culture či Visual studies), německou (Bildwissenschaft)  

a francouzskou (Théorie de l'image). Angloamerická tradice navazuje ve svých 

úvahách na Michela Foucalta, Rolanda Barthese ci Jacquese Lacana a zabývá  

se emancipací obrazů od dějin umění, dále se zaměřuje na nízkou kulturu, ideologii  

či rozšíření obrazů v masových médiích a zkoumá obraz ve světle jeho politických  

a ideologických funkcí. Německá tradice se zaměřuje na funkci obrazů v jednotlivých 

kulturách, přímo navazuje na tradici myšlenek Waltera Benjamina, Theodora  
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W. Adorna nebo Georgese Bataille, přičemž tíhne obecně k teoretickým a filosofickým 

otázkám, jež jsou spojeny s obrazovým zpodobňováním a nabýváním významů. 

Francouzská tradice pak poukazuje na fenomén masivního nahromadění obrazů  

ve veřejném prostoru, přičemž navazuje na mechanismy společnosti spektáklu, které 

ve stejnojmenném díle popsal Guy Debord (2007), když upozorňoval na rozmach 

průmyslově vyráběných obrazů, které zejména díky médiím nabývají rozměrů 

všudypřítomnosti (Filipová & Rampley, 2007).  

Důvodem vzrůstajícího zájmu o vizuální komunikaci je pokračující inflace  

a globalizace obrazových obsahů a mobilních vizuálních technologií, jež  

se v průběhu posledních tří dekád staly součástí každodenního života. V moderní době 

byla jednotlivá vizuální média zkoumána odděleně – film prostřednictvím filmové vědy, 

divadlo prostřednictvím divadelní vědy, sochy a obrazy prostřednictvím dějin umění 

apod. – postmoderní kultura však s sebou přinesla potřebu zkoumat vizuální obsahy 

jako jeden společný významový prostor, což klade požadavek na interdisciplinaritu 

zkoumání (Mirzoeff, 1999). Studium vizuální komunikace proto využívá mimo jiné 

poznatků a metod mediálních a komunikačních studií, sociologie, politologie, rétoriky, 

sémiotiky, dějin umění, filmové a divadelní vědy, literární teorie či estetiky nebo 

psychoanalýzy. Dochází tak k propojování poznatků jednotlivých vědních disciplín,  

k hledání společných témat i vzájemných inspirací, jehož důvodem je snaha 

komplexněji nahlédnout zkoumanou problematiku (Sturken & Cartwright, 2009). Studia 

vizuální kultury tak mají přes relativně krátkou dobu své existence dobré teoretické 

zázemí, na jehož ustanovování se podíleli, krom již dříve uvedených, kupříkladu Ernst 

Hans Gombrich, Rudolf Arnheim, Vilém Flusser, John Cage a další (Lábová, 2011).  

Výzkum vizuální komunikace je tedy v současné době dynamicky se rozvíjejícím 

interdisciplinárním zaměřením humanitních věd. I v českém prostředí dnes nalezneme 

tematické oborové publikace, zejména se jedná o překlady stěžejních či přehledových 

titulů. Za všechny uveďme knihu Marity Sturkenové a Lisy Cartwrightové Studia 

vizuální kultury (2009), americký teoretik Nicholas Mirzoeff je zastoupen dílem Úvod  

do vizuální kultury (2012). Druhá zmiňovaná kniha vyšla spolu s dalšími třemi tituly 

v Nakladatelství Academia v samostatné edici s názvem Vizuální studia. Pod 

Nakladatelstvím Karolinum byla v roce 2016 založena edice Vizuální kultura, v níž jako 

první výstup vyšla Teorie obrazu dnes již klasika oboru W. J. T. Mitchella (2016). 

V témže roce bylo do češtiny přeloženo Bergerovo dílo Způsoby vidění (2016),  

jež vyšlo ve vydavatelství Labyrint v edici Fresh Eye zaměřené taktéž na knihy a eseje  

z oblasti vizuální kultury.    

Zmínění hodným pokusem o institucionalizaci oboru je založení Institutu informačního 

designu (jako české pobočky International Institute for Information Design)  
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se zaměřením na praktickou vizuální komunikaci na přelomu let 1989 a 1990, avšak 

jeho výstupy nevstoupily do širšího povědomí a institut je v tuto chvíli neaktivní (srov. 

Fassati, 2009). V poslední době narazíme v akademickém prostředí na jednotlivé 

specializované semináře, jakými jsou například Úvod do vizuální kultury či Úvod  

do vizuální metodologie na katedře Žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze. Další příklad tvoří projekt Vizuální studia, který byl v roce 2011 

zaveden coby volitelný předmět na Katedře sociologie na Fakultě sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně. Samostatný obor Vizuálních studií však v českém 

společenskovědním prostředí na žádné zdejší univerzitě dosud nenajdeme. 

Vizuální studia se přesto na přelomu první a druhé dekády našeho století postupně 

ustavují jako legitimní obor zkoumání v humanitních vědách, jsou nicméně 

praktikovány spíše formou podoboru v rámci již etablovaných disciplín jako jsou 

Mediální studia, Filmová věda, Studia nových médií nebo Dějiny umění. I u nás  

má však obor šanci čerpat z historické tradice intelektuálního bádání pocházejícího 

původně z jiných oblastí zkoumání. Za dva proudy předchůdců vizuálních studií 

v českých zemích bychom mohli označit místní zkoumání v oblasti dějin umění  

na jedné straně a českou sémiotickou tradici, reprezentovanou zejména Pražským 

lingvistickým kroužkem, na straně druhé. Při zohlednění interdisciplinárního charakteru 

oboru bychom za předchůdce vzniku vizuálních mohli při troše zjednodušení označit 

Mukařovského úvahy nad funkcí a hodnotou obrazu, skupinu Devětsil v čele s Karlem 

Teigem, a jeho zkoumání vztahu mezi výtvarnem a poezií, tematizování lidové kultury 

proti kultuře vysoké Josefem Čapkem nebo též marxistický pohled na obrazy jako 

masovou kulturu, jež se má dle předpokladů stát kulturou lidovou. Za příspěvky 

k tématu můžeme považovat též četné eseje o designu, komiksu, street artu, 

karikatuře či knižní ilustraci (Filipová & Rampley, 2007). 

2.5 Fotografie v éře digitálního věku 
Klíčovým atributem dnešního života se zdá být nespojitost, roztříštěnost, epizodičnost 

různých sfér lidských činností. Zároveň, či spíše právě proto, se ale vší silou snažíme 

uchopit svůj individuální život jako něco, co má mít za všech okolností svou autenticitu 

či osobnostní identitu. Pojem identity má ale smysl pouze tehdy, pokud identita může 

být jiná než identity ostatní, a její existence je otázkou neustálé péče a nutného 

dokazování vůči okolnímu světu (Bauman 2002). Právě fotografie přitom hraje zásadní 

roli při utváření vědomí vlastní paměti, identity či přináležitosti ke komunitě. 

Prostřednictvím fotografie na jedné straně vnímáme svět a uchováváme si skrze  

ni individuální (Van Dijck, 2005), jakož i kolektivní paměť (Pink, 2011), na druhé straně 

nám fotografie slouží jako prostředek vlastního sebevyjádření (Tinkler, 2008).  
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Tvorba a uchovávání fotografií, které přitom na individuální rovině náleželo původně 

výhradně privátním účelům, se stává stále více praxí poloveřejnou či veřejnou 

(Pauwels, 2008a). Jsme svědky globálního rozšíření chytrých mobilních zařízení, které 

v sobě rovnou mají zabudován fotoaparát a možnost prakticky neustálého připojení 

k internetu, stejně jako masového rozšíření užívání sociálních sítí. Obě tyto skutečnosti 

přispívají k tomu, že se tvorba fotografií a jejich následné sdílení staly naší každodenní 

komunikační praxí (Sarvas & Frohlich, 2011). Zároveň nadále platí, že zachycování 

reality prostřednictvím fotografií je výrazně ovlivňováno aktuální sociokulturní situací 

autorů konkrétních fotografií, a je tak úzce spojeno s momentální situací každého 

individuálního jedince (Packard, 2008). Sdílením fotografií na sociálních sítích pak 

nikoliv výjimečně vyjadřujeme své náboženské či politické postoje, přináležitost k určité 

skupině či etniku (Uimonen, 2013). Tvůrci fotografií dnes tedy tvoří geograficky, 

kulturně i národnostně indiferentní skupinu, která se potenciálně rekrutuje ze všech 

uživatelů, kteří mají přístup k internetu. Shromažďují se, jak bylo řečeno, na různých 

sociálních sítích a pracují na vytváření mnoha, často tematicky nikterak 

nesouvisejících typů obsahů zároveň. Změnil se způsob šíření jejich děl, prezentace 

vůči jejich divákům, jejich povaha se proměnila z analogové na digitální a dramaticky 

se rozšířil jejich počet, kdy namísto stovek tradičních analogových fotografií se jedná  

o miliony fotografií digitálních vytvořených za život každým z nás (Šik, 2013). 

Fotografie určené k šíření po internetu stylizujeme přitom jinak než fotografie, které 

jsou určené výhradně pro osobní potřebu či pro prezentaci našim blízkým (Van Dijck, 

2008) a to tak dalece, že tento efekt můžeme pozorovat v natolik různorodých 

kontextech, jako kupříkladu na jedné straně u fotografií mladých lidí určených pro 

sdílení s přáteli, kteří tyto stylizují zcela jinak než fotografie určené pro jejich rodiče 

(Durrant a kol., 2011), a na druhé straně v rámci fotografické dokumentace mučení 

vězňů z vězení v Abú Ghraib, kde se američtí vojáci, v roli trýznitelů, nechávali 

záměrně vyfotit v heroických pozicích, jaké by si nedovolili zpodobnit, pokud  

by se jednalo o oficiální fotografie nebo by tušili, že budou jednou veřejně 

prezentovány (Andén-Papadopoulos, 2008). U fotografií, které vznikají za účelem 

dalšího šíření či sdílení, tedy zaznamenáváme zjevnou manipulaci ze strany autorů 

tak, aby jejich výsledná podoba co možná nejvíce odpovídala jejich záměrnému 

modelování vlastního sebeobrazu (Van Dijck, 2008). Ve druhém sledu má pak tato 

stylizace za cíl taktéž maximalizovat efekt sebevyjádření, které zamýšlíme prezentovat 

okolnímu světu (Van House, 2011). Jinými slovy, podobně, jako v každodenní 

mezilidské interakci děláme zřetelný rozdíl mezi vyjádřeními, která jsou určena pouze 

pro naši soukromou sféru, a těmi, která sdělujeme širší veřejnosti (Goffman, 1999),  



22 

v prostředí internetu se snažíme tvořit a upravovat fotografie s tím vědomím,  

že se budou dále šířit mezi ostatními uživateli (David, 2010).  

Na jiném místě jsme pro tento proces, který se týká masového zaznamenávání reality 

jednotlivými individuálními jedinci prostřednictvím tvorby fotografií a jejich následného 

okamžitého šíření na sociálních sítích, zavedli pojem vizuální každodennost (Huněk  

& Hanzal, 2016). Tímto pojmem jsme se jednak pokusili vyjádřit obecně dostupnou 

možnost každého jednotlivce vytvářet a šířit obrazy o světě kolem sebe 

prostřednictvím fotografií a dalších vizuálních obsahů, pro jejichž zachycení lze 

jednoduše využít objektivy mobilních telefonů, které s sebou nosíme takřka neustále 

coby standardní součást našeho inventáře (Goggin, 2013; Pristed-Nielsen  

& Thidemann-Faber, 2014), a jednak jsme jím odkázali ke společenskovědnímu 

paradigmatickému přístupu obecně označovanému jako dějiny každodennosti,  

na jehož poli se bude odvíjet i výzkumná část této disertace, a který si za předmět 

svého zkoumání, namísto tradičního zaměření na velké historické události určované 

především mocenskými elitami, volí každodenní běžné události obyčejných lidí, kteří 

prožívají svět vždy v návaznosti na jejich pohlaví, aktuální věk či sociální postavení, 

přináležitost k určitému regionu či subkultuře apod. (srov. Lefebvre, 1984; Lenderová, 

Jiránek & Macková, 2009; Kubeš, 2007).  

Tuto změnu předznamenává proces mechanizace a automatizace, jež s sebou 

přineslo dvacáté a v raných zárodcích již devatenácté století. Mechanizace znamenala 

přenesení fyzické práce, kterou přestávají vykonávat lidé, na stroje, jež tak přebírají 

výkony, které původně náležely pouze člověku. Automatizace pak posunula 

mechanizaci ještě o krok dále, kdy stroje jsou již programovány tak, aby nahradily  

či rozšířily fungování lidských orgánů a jejich schopnost vnímání, výkonu  

a rozhodování (Manovich 1996). Přístroje, které dnes používáme jako každodenní 

komunikační nástroje, osobní počítače, smartphony, tablety, ale dnes již i brýle  

či hodinky, tak přebírají mnohé funkcionality, které byly dříve nemyslitelné. Informační  

a komunikační technologie tím naplňují McLuhanovu myšlenku o médiích jako extenzi 

lidských smyslů (McLuhan 2000). V případě technologií umožňujících zachytit obraz  

se jedná o rozšíření orgánu lidského oka a jeho schopnosti zachycovat realitu, kdy 

mezi naše oko a zpodobňovanou realitu stavíme objektivy vestavěných fotoaparátů, 

abychom skrze ni zachytili události tak, jak si přejeme, aby zůstaly uchovány v našich 

vzpomínkách.  

Bylo by přitom bláhové si myslet, že tato rozšíření přinášejí člověku bezmezné nové 

možnosti, aniž by naopak na druhé straně obsahovala limitace určované konkrétní 

užitou technologií. Fotoaparát (zahrnující též digitální fotoaparáty, mobilní telefony  

či tablety schopné vytvářet fotografie, kamery zabudované v osobních počítačích 
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apod.) je přístroj, který je naprogramován, aby vyráběl fotografie, přičemž každá 

fotografie je uskutečněním vždy pouze jedné z možností obsažených v programu 

aparátu (Flusser, 1994). A zde se dostáváme k jedné z klíčových otázek, na niž  

se bude tato práce snažit najít odpověď, a sice do jaké míry je produkce vizuálních 

digitálních obsahů determinována lidskou touhou po svobodném vyjádření a do jaké  

je naopak předurčována fotografickými technologiemi, předpřipravenými rámci a filtry 

využívaných fotografických programů, které klademe mezi sebe coby autory  

a zachycovaný vnější svět. Na tuto otázku se budeme pokoušet najít dále odpověď.  

Pokud přitom Giddens globalizaci popisuje jako: „intenzifikaci společenských vztahů na 

celosvětové úrovni, která vede k propojování velmi vzdálených lokalit takovým 

způsobem, že místní události jsou formovány událostmi dějícími se na míle daleko  

a naopak“ (1990: 64), pak vizuální každodennost je jedním z přímých důsledků 

globalizace. Mezi nejvýraznější projevy vizuální každodennosti patří vytváření 

digitálních autoportrétů, tzv. selfie. Masový rozmach fenoménu selfie předznamenalo 

uvedení chytrých mobilních telefonů, které mají fotoaparát nejen na zadní, ale též  

na přední straně, se schopností zaostřit na relativně krátkou vzdálenost, a právě 

možností přidávat fotografické filtry pro zajištění vyšší přitažlivosti konečného výsledku. 

Smartphony s těmito funkcionalitami najdeme na trhu teprve od roku 2010. Jedná  

se tedy o stále relativně čerstvý fenomén, kterým se v naší práci budeme dále zabývat 

a bude též jedním z předmětů našeho výzkumu. Pro úplnost ještě uveďme, že tvorba 

fotografií jednotlivými uživateli zůstává pouze jednou z vícero množností vlastního 

vyjádření v online prostředí.  

Rettbergová v této souvislosti rozlišuje tři základní módy sebe-prezentace uživatelů  

v digitálních médiích: 

1. Psaný; 

2. Vizuální; 

3. Kvantitativní. 

Psaným módem sebe-prezentace se rozumí nejrůznější psané posty na sociálních 

sítích, blogy či jiné textové zmínky, jež po sobě ve virtuálním světě zanecháváme. 

Vizuální mód, který nás zajímá nejvíce, neboť je předmětem této práce, sestává z námi 

tvořených obrázků, grafik, fotografií vnějšího světa či právě selfies. Kvantitativní mód 

pak v sobě zahrnuje zbylé obsahy, jež jsou součástí naší digitální stopy, jako různé 

přístupy na konkrétní webové stránky, logy, check-iny geolokačních služeb,  

to-do listy apod. (Rettberg 2014). Právě fotografie přitom dominují současné vizuální 

kultuře tím, že většina z nich již nejsou čisté fotografie, ale namnoze fotografie  

již upravené pomocí grafických editorů, zvláštních funkcionalit digitálních fotoaparátů, 

smartphonů či opatřené nejrůznějšími fotografickými filtry. Manovich takové obsahy 
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nazývá hybridy, jimž předpovídá, že jejich význam bude v rámci produkovaných 

digitálních obsahů dále růst (Manovich 2006).  

Pod fotografickými filtry přitom nerozumíme pouze digitální poloprůhledné masky, které 

umožňují vizuální modifikaci obrazu, ale též další aspekty, jimiž jsou tyto obrazy 

opatřovány, a které jednak dotvářejí či doprovázejí jejich výslednou podobu, a jednak 

umožňují filtrování obrazů podle zadaného kritéria. Takovými aspekty mohou být, krom 

zmiňovaných fotografických filtrů, kupříkladu informace o geolokaci umožňující filtrovat 

dle místa pořízení, metadata uvedená u konkrétní fotografie, jež dávají možnost 

filtrovat podle obsahových témat, hashtagy s použitím vhodných klíčových slov, 

oblíbenost s možností filtrovat podle reakcí ostatních uživatelů, čas pořízení fotografie, 

kdy můžeme filtrovat fotografie aktuální a srovnávat je s fotografiemi z minulosti,  

a podobně. Více si o pojetí softwarových filtrů, jak je budu chápat pro účely této práce, 

povíme v následující kapitole.   
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Zpodobňování světa skrze filtry 
 

Je ironií osudu, že internet, který vznikl nejprve jako vojenský, a tedy státem 

realizovaný experiment, mající za cíl vytvořit decentralizovanou síť počítačů, a jenž 

následně přerostl hranice experimentu a stal se relativně levnou a dostupnou možností 

komunikace slibující demokratizaci společnosti, se v posledních dekádách postupně 

privatizuje a nejpoužívanější internetové služby jsou čím dále více vlastněny velkými 

korporacemi, jejichž primárním cílem je vlastní zisk. Tím, kdo tak říkajíc určuje pravidla 

hry, je tak značnou měrou tvůrce dané technologie, softwaru či aplikačního rozhraní 

(Drew, 1995). Dějiny komunikačních technologií jsou tak vůbec paralelním příběhem 

ryzího optimismu z očekávání nástupu jejich pozitivních přínosů, který je následován 

mnohými příklady zneužití těchto technologií bezskrupulózními jednotlivci, 

organizacemi či vládami, kteří vytěžili tento potenciál za účelem dosažení svých 

vlastních zájmů (Jirák & Köpplová, 2009). 

Dnešní doba je výrazně roztříštěná, nespojitá a epizodická, což naopak vede lidské 

jedince k tomu, aby se před světem neustále legitimizovali jako za každou cenu 

jedinečné a autentické bytosti (Bauman, 2002). Tato snaha se ovšem promítá též  

do mezilidské komunikace na sociálních sítích s tím, že informace se k nám dostávají  

z mnoha různých informačních kanálů. Tento multikanálový systém pak vede  

k fragmentarizaci publik, které se volně utvářejí na základě podobných zájmů, vkusu, 

ale též třeba přináležitosti k sociální skupině, subkultuře či etniku (Carey, 1993).  

To pak s sebou přináší i neustálé přizpůsobování mediálních sdělení přirozenosti 

daných síťových médií. Mezi ty spadá mimo jiné vysoká míra automatizace, 

decentralizace a značná variabilita forem (Manovich, 2002).  

Nekonečný přísun obrazů – základních stavebních prvků vizuální komunikace, kterými 

jsme obklopeni a jimž každodenně čelíme, vede k nutnosti jednotlivé obrazy filtrovat, 

abychom se mezi nimi vůbec zvládli orientovat. Další kapitola nám přibližuje, k jakým 

filtrům či mechanismům filtrování nejčastěji saháme, abychom komunikaci ve světě 

síťových médií dokázali rozumět.    

3.1 Užití filtrů jako způsob rozumění online světu  
Fotografie není na elementární rovině ničím jiným než obrazovým vyjádřením. Obraz  

je vizuální anebo mentální projev, který vzniká z určitého popudu, obsahuje vždy 

nějaké konkrétní vlastnosti a vyžaduje určitou interpretaci. Obraz v nejširším smyslu 

tedy může být ve výsledku jednak abstraktním fenoménem, jenž se vytváří až v mysli 

diváka, nebo jde o konkrétní vizuální projev s fyzickou podobou, jako v případě 

fotografií (Filipová & Rampley, 2007). Tato dvojjedinost obrazu, jakožto vizuálního 
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obsahu, klade nutně důraz na interpretační roli diváka (či čtenáře), jenž je tím, kdo 

v sobě v konečném důsledku obě roviny spojuje, díky čemuž obrazy nabývají 

konkrétních významů. Zároveň si zopakujme, že obrazy, jakožto svého druhu kulturní 

texty, jsou vždy výsledkem střetávání díla a čtenáře, přičemž jejich význam vzniká, jak 

proti sobě vzájemně působí síly produkce a síly percepce (Hall, 2006). Hovoříme-li 

dnes jazykem virtuální fotografie, jsou nám nastaveny zřetelné mantinely, co a jakým 

způsobem můžeme jejím prostřednictvím zpodobnit. Fotografií tak například stěží 

zachytíme hudbu, vůni nebo plynutí času, jakkoliv se o to především umělci opakovaně 

pokoušejí, mantinely, v nichž se pohybujeme, nám nastavuje i technologie, kterou 

použijeme, program, který zvolíme pro úpravu fotografie, nebo i virtuální rozhraní, 

jehož prostřednictvím fotografii zveřejníme a umožníme tím její sdílení (srov. Deleuze, 

2000).  

Záplava obrazů, jimiž jsme každodenně zahrnování, je přitom změtí informací 

kódovaných do vizuálních (popř. audiovizuálních) systémů, na jejichž vyhodnocení, 

čtení a dekódování máme často pouze několik vteřin (Horáková, 2011). Dříve mohli 

humanitní vědci či teoretici mediálních studií zkoumat velmi konkrétní a jasně 

vymezitelné vzorky analyzovaných kulturních děl, které navíc měly často své centrum  

v určitých zemích, městech či jednotlivých uměleckých školách či proudech a měly své 

omezené okruhy relativně snadno poznatelných autorů. Dnešní stav je však takový,  

že autoři fotografií pocházejí z různých koutů světa, shromažďují se nikoliv kolem 

jedné školy, ale jsou naopak roztříštěni v prostoru, komunikují spolu často nepřímo  

na sociálních sítích a produkují miliony fotografií, které jsou si vzájemně podobné  

a přitom je každá jiná (Šik, 2013). V takto simulované realitě tvorby vizuálních obsahů 

dochází k inflaci obrazů, na základě čehož jsou produkovány stále nové a nové 

virtuální kopie již neexistujícího originálu, které jsou v důsledku reálnější než 

skutečnost (Baudrillard, 1983). Vytváříme tak dokola další a další fotografie ranní kávy 

v kavárně, západu slunce, zážitků z cest či již dříve milionkrát vyfocených míst,  

až se fabulace, jak píše Deleuze (2006), stává sama pamětí a paměť se stává 

objevováním lidstva. Nevyjevuje se tu mýtus lidstva minulosti, ale fabulace lidu 

budoucnosti, která svoji legitimitu čerpá tím, že odkazuje pouze sama na sebe 

(Deleuze, 2006).  

Již Zinčenko s Vergilem používají ve své knize Utváření vizuálního obrazu (1975)  

pro nespojité vnímání útržkovitých vjemů termín skanování, dnes bychom asi řekli 

spíše skenování či scanování. Skanování je podle nich proces, při kterém je informace 

uchovaná v ikonické paměti dále zpracovávána, přičemž zásadní roli v tomto procesu 

hraje tak zvaný centrální snímací mechanismus (Zinčenko & Vergiles, 1975). Valkola 

(2004) v tomto směru hovoří o percepčních konceptech, na nichž zásadně spočívá 
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naše vnímání vizuálních obsahů. Právě tyto percepční koncepty tvoří rozdíl mezi 

pasivní recepcí obrazů a jejich aktivním vnímáním, kdy jednotlivé obrazy divák opatřuje 

konkrétními významy, porovnává je se svými, již dříve vytvořenými percepčními 

koncepty, a tyto následně buď verifikuje, anebo obměňuje na základě nové, právě 

nabyté zkušenosti (Valkola, 2004). To nám umožňuje prožívat například zážitek 

optického klamu, kdy třeba obraz, který vnímáme nejprve na základě předchozích 

percepčních konceptů jako zajíce (dle prvotního percepčního konceptu objekt splňuje 

určité charakteristiky, má uši jako zajíc, oči jako zajíc, charakteristický tvar hlavy 

apod.), se nám při bližším pohledu změní tak říkajíc rovnou před očima v kachnu  

(při otočení hlavy diváka se uši začnou jevit jako zobák, lebka se změní ve tvar hlavy 

kachny apod.), čímž dojde k revizi původního percepčního konceptu.   

Tvorbu digitálních fotografií vznikajících na k tomu uzpůsobených sociálních sítích lze 

potom připodobnit Gombrichovu pojetí percepce vizuálních obsahů čtenáři či diváky. 

Toto pojetí, vycházející z gestalt psychologie, operuje se dvěma základními pojmy 

schématu a opravy. Schéma můžeme vnímat jako soubor vzorů a percepčních 

pravidel, jež způsobují, že lidským dílům přisuzujeme konkrétní významy. Schémata, 

skrze něž obsahy nabývají určitých významů, tvoří v podstatě dominantní způsob 

vnímání toho, jak věci v lidském světě dávají smysl. Schéma předchází vnějšímu světu 

a funguje jako podpůrná konstrukce všeho, co má být znázorňováno (Gombrich, 1985). 

Při interpretování díla pak na druhé straně platí, že významy, které přisuzujeme 

kulturním dílům, se vytvářejí vždy až v součinnosti s recipienty (Iser, 2009).  

A právě zde získává svůj význam pojem opravy, tedy výkladu konkrétního schématu 

recipientem, jenž vždy upravuje vnímání schématu dle svých osobních preferencí. 

Interpretací díla je původní schéma upraveno, aby se následně etablovalo jako 

schéma nové, obohacené právě o opravu. S každou další interpretací díla je pak 

použité schéma, nyní již obohaceno o předchozí opravu autora, zas a znovu 

artikulováno jako nové schéma, jež musí být dále opravováno a znovu interpretováno. 

Tento cyklus se stále dokola opakuje a způsobuje, že je kterékoliv kulturní dílo 

potenciálně interpretačně nevyčerpatelné. Výše uvedené přitom neplatí pouze  

pro umělecká díla, ale pro veškerá díla vytvořená člověkem, jimž divák či posluchač 

vtiskává nějaký význam, a které podněcují imaginaci recipientů a nutí je přisuzovat 

představeným schématům svou podobu opravy (Gombrich, 1985). Zde se již nabízené 

pojetí velmi dotýká způsobu tvorby a šíření digitálních fotografií v prostředí internetu. 

Nejenže jsou uživatelé neustále motivováni k tomu, aby zaznamenávali svět kolem 

sebe či sebe samotné, ale jsou takto motivování na základě schémat, která jsou  

jim vždy již předpřipravena. Respektovat je ovšem třeba taktéž specifika technologická, 

tedy skutečnost, že fotoaparát je přístroj, který je naprogramován, aby vyráběl 
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fotografie relativně přesně definovaným způsobem, čímž je uživatel odkázán na jeho 

technologická a programová ohraničení (Flusser, 1994). 

Jedná se přitom nejen o předpřipravené fotografické filtry, jež determinují k tomu, aby 

uživatelé svět pojímali určitým způsobem, jenž jim daná technologická platforma 

umožní. Sledováním obsahů od ostatních uživatelů mají možnost selektovat, které typy 

fotografií či způsoby zobrazení se mohou líbit ostatním a mají potenciál být dále šířeny. 

A mohou též přebírat způsoby zpodobňování některých objektů, jako je tomu např.  

v případě fenoménu selfie, kdy uživatelé reprodukují stále stejné fotografie sebe 

samých, které dále obohacují o různé prvky, jež zaznamenaly úspěch dříve.  

Za všechny jmenujme např. oblíbenou grimasu duckface, kdy se uživatelé fotí  

s našpulenými rty, aby následně další uživatelé vyobrazili sebe samé se rty ještě více 

našpulenými.  

Tak, jak je svět zaplavován dalšími a dalšími vlnami dokola produkovaných virtuálních 

obrazů, digitálních fotografií a dalších vizuálních obsahů, vzniká potřeba se v nich 

vyznat, selektovat je, nacházet mezi nimi systém či akcentovat pouze ty, které jsou pro 

nás relevantní – zkrátka tyto obrazy filtrovat. Filtrování či filtry jsou přitom stěžejními 

pojmy, které budou stát ve středobodu mého zkoumání a budou předmětem 

realizovaného empirického výzkumu. Všechna tato dříve zmíněná schémata, 

percepční koncepty, interpretace a opravy, kódování a dekódování, zkrátka celý ten 

rozmanitý soubor vzorců a percepčních pravidel, jež způsobují, že lidským dílům 

přisuzujeme konkrétní významy, budeme pro účely této práce považovat za jakési 

filtry, které v nějaké formě vstupují mezi uživatele a jimi vnímané vizuální obsahy,  

a doprovázejí či přímo ovlivňují tvorbu těchto významů.  

Jako je pro mne v této práci filtrem objektiv fotoaparátu, který klademe mezi naše oko 

a fotografovaný svět, čímž jsme nuceni přistoupit na jeho technologická omezení, jsou 

zde filtrem i barevné softwarové vrstvy, které mohou uživatelé postprodukčně přidat  

ke svým fotografiím, jež sdílejí na Instagramu, nebo hashtagy a GPS souřadnice 

přidávané uživateli ke sdíleným fotografiím, které slouží uživatelům k filtrování 

jednotlivých virtuálních obrazů (v našem případě zejména fotografií) za účelem 

nalezení pouze těch, o něž máme zájem. V širším smyslu slova mohou však být filtrem 

i produkční schémata a stereotypy, které autoři užívají při vytváření zajímavých 

obsahů, ať už se jedná o stereotypizované grimasy typu zmíněné duckface, které 

uživatelé neustále reprodukují, témata, jež na svých fotografiích dokola zpodobňují  

za účelem vytváření zdání co největší atraktivity, jako jsou ony ranní kávy a snídaně  

či skupinová selfies z kulturních akcí, anebo focení exotických dovolených, populárních 

destinací či atraktivních architektonických památek, které mají za cíl ukázat,  

jak zajímavý život jeho autoři žijí. V nejširším pojetí však mohou být svého druhu filtrem  
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i diskurzivní praktiky, které nás, jakožto autory fotografií, nutí, abychom zachycovanou 

realitu fotili určitým, pro danou kulturu tradičním či akceptovatelným způsobem, 

abychom se soustředili na fotografování určitých témat a jiným tématům se naopak 

vyhnuli.  

A protože, jak jsme si již uvedli, internet a sociální sítě smazávají hranici mezi 

producenty a konzumenty, kdy konzumenti jsou zároveň producenty mediálních 

obsahů (Jenkins, 2006), a stávají se tak z nich prozumenti (Toffler, 1981), neboli 

produseři (Bruns, 2008), je třeba vnímat filtry tak, že vstupují do hry jak při čtení 

obsahů jiných autorů, tak při tvorbě obsahů vlastních. Jinými slovy lze očekávat,  

že podobné filtry budou využívat jak producenti při tvorbě obrazů a fotografií,  

tak konzumenti při jejich čtení. Naším hlavním výzkumným vzorkem, jak bude 

podrobněji představeno v empirické části práce, bude zejména infrastruktura sociální 

sítě Instagram, která je prostředím produkce i konzumace vizuálních obsahů v podobě 

virtuálních fotografií par excellence. Ačkoliv aktuálně nemůžeme s určitostí potvrdit, 

zda a jaké konkrétní filtry z širokého portfolia výše uvedených se vyskytují specificky 

na sociální síti Instagram, již nyní si dovolím vyslovit hlavní hypotézu této práce, a sice, 

že uživatelé Instagramu (producenti i konzumenti vizuálních obsahů) takové filtry  

při tvorbě významů (na straně produkce) a jejich čtení (na straně interpretace) užívají,  

a že tyto filtry oba tyto procesy významnou měrou ovlivňují. 

V tuto chvíli tedy ještě přesně nevím, které filtry jsou právě této sociální síti vlastní,  

a vlastně ani zda takové vůbec lze nalézt, avšak pokusím se najít adekvátní metody, 

které nám je pomohou eventuálně odhalit a které budou zároveň vhodné pro případné 

následné zobecnění zkoumaných závěrů i na jiné sociální sítě, na nichž jsou vizuální 

obsahy v prostředí internetu produkovány a konzumovány. Je přitom patrné,  

že identifikace filtrů, které vstupují mezi člověka a vnější svět, a které mu umožňují 

interpretovat vnější realitu či díky nimž pro něj vnější realita nabývá konkrétních 

významů, byla vždy předmětem zkoumání mnoha filosofických či společenskovědních 

škol. Dříve než se tedy pustíme do samotného výzkumu, nechme se inspirovat závěry 

vybraných badatelů či výzkumných tradic, které mohou nabídnout cenné poznatky pro 

samotnou výzkumnou část.     

3.2.1 Kulturální studia a sociální konstrukce reality 
aneb filtry coby nástroj vědění a sebeidentifikace 
Žijeme v době, kdy čím dál větší množství lidských činností je realizováno ve virtuálním 

prostoru internetu. Vlivem rozšíření chytrých mobilních telefonů jsme přitom on-line 

prakticky kdykoliv a kdekoliv. Zároveň se uživatelé internetu stávají nejen šiřiteli, ale  

i autory obsahu v takové míře, jaká neměla obdoby v lidských dějinách (Jenkins, 2006; 
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O’Reilly, 2007; Kietzmann, 2011). Dále tvrdím, že navzdory tomu, že uživatelé 

sociálních sítích jsou zároveň recipienty a zároveň autory, kteří svobodně tvoří své 

obsahy, jež dále sdílejí do okolního světa, jejich recepce i produkce je vždy 

omezována pravidly a technickými specifiky daného média, a to tak silně, že již při 

vytváření těchto obsahů nutně přemýšlejí v takto přednastavených mantinelech (srov. 

Flusser, 1994; David, 2010; Goggin, 2013).  

Jádrem mé hlavní hypotézy je předpoklad, že tvorba každého obsahu je již předem 

determinována formou či médiem, které pro jeho vytváření a šíření využíváme. 

Audiokazeta nám neumožní zpodobňovat obrázky, písmo nemá schopnost zachytit 

videosekvence, prostý ústní projev pronesený pouze mezi dvěma aktéry nepřetrvává  

v čase apod. S tím je nutně třeba počítat už při vytváření samotného obsahu a smířit 

se s tím, že forma, která je schopna zachytit jeden typ obsahu, nemusí být již schopna 

zachytit jinou formu. Malíř má jen omezené pole působnosti, má-li ambici zachytit 

pohyb, hudebník je omezen určitými výrazovými prostředky při snaze zachytit barvy  

a spisovatel zase nedokáže pomocí písma věrně imitovat tóny (Petráň, 2011). Učinit 

tuto tezi předmětem zkoumání se jeví o to užitečnější, uvědomíme-li si, jak silný 

optimismus co do osvobození čtenáře od determinovaností obsahem panoval  

v kontextu mediálních studií právě s nástupem internetu, a ještě více sociálních sítí 

(Papacharissi, 2011).  

Filtrem, o němž budeme v této kapitole hovořit, a jenž je právě předmětem zkoumání 

kulturálních studií, coby první zvolené intelektuální tradice, je unikátní životní kontext 

každého čtenáře, který opět vstupuje mezi čtenáře a interpretovaný vizuální obsah  

a ovlivňuje výsledný význam, který jejich vzájemnou interakcí vzniká. Humanitní vědy 

se ve svých závěrech tradičně vyznačovaly permanentní tenzí mezi tím, co bychom 

mohli nazvat determinismem, na jedné straně, tedy přesvědčením, že nositeli významu 

jsou samotná média či mediální obsahy, a voluntarismem na straně druhé, tedy 

kladením důrazu na čtenářovu interpretační svobodu (McQuail, 1999). Jen v historii 

mediálních studií sledujeme výrazné myšlenkové proudy, jež měly za cíl emancipovat 

roli čtenáře či recipienta ve vztahu ke konkrétnímu médiu a ukázat, že tento není 

pouze pasivním objektem přijímání mediálního sdělení, ale má též vliv na interpretaci 

prezentovaného mediálního obsahu, popř. tento obsah svou interpretací dokonce 

aktivně vytváří (Jirák & Köpplová, 2009).  

Snad nejvíce je to patrné v kulturálních studiích, u nichž zkoumání svobody čtenářů  

při vytváření významů tvoří prakticky středobod jejich akademického zájmu. Příkladem, 

jak dalece je v tomto kontextu čtenářům připisována výrazná moc nad textem, je John 

Fiske, jenž svým již zmiňovaným pojetím toho, co nazývá producerly texty, ukazuje,  

že každý text je potenciálně otevřen interpretační svobodě každého čtenáře, a je jen 
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na něm, jak se text rozhodne interpretovat (Fiske, 1989). Za text je přitom, jak už jsem 

naznačil dříve, třeba považovat nikoliv pouze soubor lingvistických prostředků, naopak 

koncept textu je vymezen mnohem šířeji. Text je jakýmkoliv sdělením, které s sebou 

nese významy, a může být proto i jiný než orální či verbální. Lze si představit text 

tvořený písmem či zobrazením, jakož i právě fotografii, ale též třeba oblečení, záznam 

sportovního utkání, divadlo či reklamu. Textem může být zkrátka vše, co v sobě skrývá 

významy (Barthes, 1957).  

A už Roland Barthes, na nějž Fiske, jak jsme si již taktéž ukázali, přímo navazuje, 

svým rozdělením textů na readerly texty, tedy texty s uzavřeným významem, a writerly 

texty, texty naopak otevřené interpretacím čtenářů, vytyčil v mediálních studiích jasné 

směřování chápání recepce mediálních významů směrem k širším možnostem čtení  

ze strany čtenářů (Barthes, 1975). V neposlední řadě si na tomto místě ještě jednou 

připomeňme pojetí Stuarta Halla, který každý text vnímá vždy až jako výsledek setkání 

díla a čtenáře (Hall, 2006).  

Z tohoto způsobu náhledu na celou problematiku vyplývají i dva možné způsoby 

analyzování textů. Na jedné straně je třeba vidět texty na základě jejich hloubkové 

struktury takovým způsobem, který ukázaly ideologicko-psychoanalytické analýzy  

a analýzy strukturální a sémiotické. Tyto přístupy prozrazují, jak neústupně působí 

dominantní ideologické síly ve všech produktech lidského konání. Viděno v kontextu 

prací představitelů kritické teorie Frankfurtské školy, odhaluje se nám perspektiva, 

která ukazuje způsob, jak ideologické požadavky systému determinují téměř kterýkoliv 

aspekt každodenního života a jak jsou těmito prvky naopak zároveň zpětně 

prosazovány (srov. Adorno, 2009; Benjamin, 1968). Druhý způsob zkoumání textů  

a jejich působení na recipienty se zaměřuje na praktiky, kterými lidé naopak  

se systémem bojují tím, že čtou texty svým specifickým způsobem. Jinými slovy,  

je potřeba, abychom analyzovali texty za účelem odhalení jejich vnitřních rozporů, 

které nabízejí čtenáři významy, jež unikají kontrole systému. Je třeba zkoumat  

ty aspekty textů, které nabízejí recipientům možnost, aby četli daný text jako 

producerly text (srov. Fiske, 1989; Hall, 1999). Koncept producerly textů se tak blíží 

optice schématu a opravy (Gombrich, 1985) s tím rozdílem, že jako producerly texty  

je třeba vnímat všechna díla bez výjimky, a to z toho důvodu, že dílo nemůže nabývat 

významu, aniž by bylo interpretováno, a tedy opraveno, čtenáři.  

Jakýkoliv text chápeme jako znakový systém. A ve vnímání znaků jako takových  

je třeba rozlišovat dvě významové distinkce, a sice rozdíl mezi denotací a konotací.  

Při zkoumání fotografií jako textů odlišujeme vždy ty aspekty znaku, které se zdají být 

předem dány a které lidé vnímají jako realitu, jako pre-existující významy, tedy 
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denotace. Na druhé straně pak stojí více asociativní významy znaku, jež je možno 

generovat, resp. jsou brány jako subjektivně podmíněné, konotativní (Hall, 2006).   

Denotativní rovinu zdůrazňují mj. Peter Berger a Thomas Luckmann, autoři konceptu 

sociální konstrukce reality (1999). Lidská činnost může být podle nich objektivizována 

věcmi či nástroji, jichž člověk užíval a ze kterých lze někdy i po dlouhou dobu vyčíst 

subjektivní záměry lidí (např. hliněné hrnce z pravěku, meč ze středověku atd., z nichž 

lze vyčíst, k čemu byly používány). Tvoří tedy znaky, které zastupují tyto činnosti. Tuto 

schopnost objektivizace mají i texty, jakožto systémy označování, tedy vytváření 

znaků. Ty jsou určeny přímo objektivizacemi subjektivních prožitků tak, aby byly 

chápány i dalšími lidmi. Znakům lidé rozumějí i mimo rámec vyjadřování subjektivních 

záměrů tady a teď. Textům, vizuální texty nevyjímaje, tak můžeme rozumět jako 

systémům znaků, které s sebou nesou významy, jež nejsou přímým vyjádřením 

subjektivity tady a teď. V těchto intencích je tedy možno chápat denotativní rovinu 

významů kulturních děl. Berger a Luckmann takto dokumentují, že stočené klubko 

provazu uprostřed místnosti může být jedním pozorovatelem vnímáno jako kus lana, 

zatímco jiný pozorovatel s odlišnou životní zkušeností může tentýž výjev interpretovat 

jako stočeného hada (Berger & Luckman, 1999). 

Konotativní rovinu naopak zdůrazňuje ve svých pozdějších pracích již zmiňovaný 

Roland Barthes. Ten tvrdí, že místo chápání znaku jako stabilního denotativního 

nositele významů, je třeba znak vnímat polysémicky. Znaky podle něj totiž v sobě 

nesou mnoho potenciálních smyslů, následkem čehož mohou být texty interpretovány 

mnoha rozdílnými způsoby. Vytváření smyslu znaku totiž vyžaduje zapojení čtenáře  

a jeho kulturních kompetencí, jež se podílejí na vytváření konečné podoby textu. A jsou 

to právě čtenáři, kteří dočasně fixují význam konkrétního textu. Z toho vyplývá,  

že interpretace textu závisí na čtenářově kulturním repertoáru a znalosti sociálních 

kódů. Tyto jsou přitom rozdílně distribuovány podle rovin třídy, genderu, národnosti 

apod. (Barker, 2005). Vizuální obsahy jsou tedy kulturními texty, které představují 

neustálý zápas mezi silami uzavírání textu a silami, které způsobují jeho otevírání, 

mezi readerly a producerly texty, mezi homogenitou preferovaných významů  

a heterogenitou jejich možných čtení (Fiske, 1989). 

Pokud bychom se na tutéž problematiku dívali optikou opravy schématu mohli bychom 

konstatovat, že ve schématu je vždy obsažena konotativní i denotativní významová 

stránka znaku. Při tvorbě díla tedy vnáší autor do schématu obě tyto roviny a stejně tak 

obě podléhají opravě schématu ze strany recipienta i budoucích autorů. Pro dokreslení 

výše uvedeného, je třeba znovu zmínit Stuarta Halla, jenž vnáší do problematiky ještě 

jiný pohled, kdy se nepřiklání ani na jednu z uvedených dvou stran, ale snaží se je 

vnímat souběžně. Jak denotativním významům, tak významům konotativním přisuzuje 
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určitou diskursivní platnost. Tvrdí, že v současném diskursu většina znaků kombinuje 

jak denotativní, tak konotativní aspekty. U konotativních aspektů se zdá, že znaky 

nabývají svou plnou ideologickou hodnotu tím, že jsou otevřeny artikulacím vícero 

ideologických diskursů na rovině svých asociativních významů, přičemž významy 

nejsou jednoznačně a trvale ukotveny v přirozeném vnímání (Hall, 2006).  

To ovšem neznamená, že denotativní významy stojí vně ideologie. Právě naopak lze 

říci, že jejich ideologická hodnota je pevně ukotvena, neboť jsou vnímány jako 

univerzální a přirozené. Pro bližší dokreslení si vypůjčme Barthesův příklad svetru. 

Svetr, jakožto symbol totiž vždycky odkazuje k teplému oděvu (denotace) a tedy  

k aktivitě, nebo, chceme-li k hodnotě udržení tepla. Možné je však i to, a sice na více 

konotativní rovině, aby označoval i příchod zimy nebo zkrátka chladný den (konotace) 

a v rámci specializovaného sub-kódu odkazuje např. k určitému sociálnímu postavení, 

k neformálnímu vystupování, k příslušnosti k určité subkultuře apod. (Barthes, 1957).   

Ona denotativní rovina je fixována jistými, velmi komplexními (ačkoliv omezenými  

či uzavřenými) kódy. Konotativní rovina znaku, ačkoliv též do jisté míry ukotvena,  

je více otevřená, umožňuje aktivnější transformace, které využívají polysémické 

schopnosti recipientů. Každý již vytvořený znak může být potenciálně 

transformovatelný do více než jedné konotativní konfigurace. Jednotlivé konotativní 

kódy přitom mezi sebou nemají stejnou váhu. Každá kultura či společnost má tendenci, 

s větší či menší mírou uzavřenosti, prosazovat svou vlastní klasifikaci sociálního, 

kulturního a politického světa, jinými slovy jiné podoby schématu přítomného v dílech 

konkrétních autorů. Tato klasifikace pak představuje dominantní kulturní řád, ačkoliv 

tento není nikdy ani jednoznačný ani zcela nesporný (srov. Jansová, 2016).   

Otázka po struktuře dominantního diskursu je přitom klíčová. Různé oblasti sociálního 

života se zdají být podrobně rozplánovány v rámci diskursivních domén hierarchicky 

organizovaných do dominantních či preferovaných významů. Nové, problematické  

či obtížné události, které porušují naše očekávání a jsou v rozporu s naším běžným 

viděním konstrukce sociálního světa, musejí být nejprve zařazeny do patřičných 

dominantních schémat, abychom mohli říct, že dávají smysl, a na něž je následně 

možno navázat v rámci každé další opravy. Toto lze vhodně dokumentovat konceptem 

hegemonie, jako vymezení či doplnění k pojmu ideologie. Gramsciho koncept 

hegemonie předpokládá princip čehosi, co je skutečně totální, co není pouze 

sekundární či nadstavbové, ale co je naopak zažíváno v celé své hloubce, co saturuje 

společnost do takové míry, a co svým vlivem konstituuje podstatu a meze vnímání 

většiny lidí tak dalece, že koresponduje s běžnou lidskou sociální zkušeností (srov. 

Anderson, 1976, McQuail, 1999).   
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Gramsci tímto pojmem označoval vládnoucí ideologii a jeho pojetí nám pomůže 

uchopit různé představy o tom, jak texty pomáhají udržovat společnost pod nadvládou 

dominantní třídy či, chceme-li, dominujícího schématu. Princip hegemonie poukazuje 

na soustavu převládajících idejí, které se šíří společností určitým způsobem, jenž  

v lidech vyvolává přesvědčení, že ustavený výkon moci a ustálené hodnoty a ideje jsou 

samozřejmé, správné a přirozené. Pokud bychom o dominantních schématech  

ve společnosti (či nadvlády jedné společenské skupiny nad jinou či jinými) přemýšleli 

pouze jako o systému vnější manipulace, bylo by mnohem snazší jej změnit či být vůči 

němu rezistentní (Gramsci, 1967).  

Zásadní se naopak zdá být představa hegemonie jako hloubkové struktury saturující 

vědomí společnosti. Vnitřní struktury hegemonie jsou ve skutečnosti vysoce komplexní 

a neustále musejí být obnovovány, znovu vytvářeny a redefinovány. V každé 

společnosti, v kterékoli historické epoše, existuje centrální systém postupů, významů  

a hodnot, tedy rozumějme převládajících schémat, které lze označit za dominantní  

a efektivní, a které lidé zažívají během svých každodenních životů. To je důvod, proč 

nelze hegemonii označit za pouhé mínění či pouhou manipulaci. Jedná se o celou 

množinu zvyků a očekávání, našich domněnek a rozumění přirozenosti člověka a jeho 

světa (Gramsci, 1970).  

Nejsilnější zbraní hegemonie, která předčí sílu jakékoliv ideologie, je dle Gramsciho 

schopnost inkorporace opozice. Proces inkorporace má hluboký sociální význam.  

V přenosu těchto dominantních hodnot jsou přitom nejaktivnější vzdělávací instituce, 

stejně jako ekonomické a kulturní aktivity, které vždy působí ve vzájemné součinnosti, 

jako nástroje hegemonie. Inkorporace spočívá v tom, že některé významy a zvyklosti 

jsou permanentně reinterpretovány, rozřeďovány nebo deformovány do takové 

podoby, která podporuje, nebo alespoň neodporuje jiným aspektům dominující kultury. 

To znamená, že oproti ideologii připouští hegemonie opozici, ale inkorporuje ji do sebe, 

což znamená, že ji přetváří do takové podoby, která neohrožuje dominantní, tedy 

vládnoucí systém (srov. Hoare & Smith, 1999). 

Ne náhodou označil Neil Postman (1999) za jednoho ze dvou hlavních viníků, který  

má na svědomí naše segmentované, chaotické a nespojité vztahování se k vnější 

realitě, vedle telegrafu právě fotografii. Způsob, jakým fotografie zaznamenávají 

konkrétní skutečnosti, se přitom velmi výrazně liší od způsobu, jaký používá běžná 

mluvená či psaná řeč, neboť fotografie, a tím více to platí pro fotografie digitální, 

nepotřebuje žádný kontext, aby legitimizovala sama sebe a stává se tak ideálním 

nástrojem sebeprezentace a sebepotvrzování svých autorů (Láb & Turek, 2009). 

Digitální fotografie nestárne, nebledne ani nepodléhá rozpadu, jako taková totiž vůbec 
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neexistuje, je pouhým nehmotným souborem informací, které v konečném důsledku 

odkazují pouze samy na sebe (Robins, 1995). 

V případě digitálních fotografií, a tím spíše těch, které cirkulují v prostředí sociálních 

sítí, se budeme v dalším textu, zejména její výzkumné části, setkávat s problematikou 

jejich dominantního čtení, na jedné straně, resp. jejich rezistence vůči ideologickým  

a hegemonním strukturám, na straně druhé. Z této kapitoly, pojednávající  

o myšlenkové tradici kulturálních studií, budeme tedy vycházet při formulování 

výzkumných otázek týkajících se samotné skutečnosti, že máme coby uživatelé vůbec 

tendenci zobrazovat na Instagramu náš život a v té či oné podobě jej takto ukazovat 

jako hezčí či zajímavější, než ve skutečnosti je a doslova se předháníme v tom, kdo  

si dal v kavárně hezčí šálek kávy, navštívil zajímavější místa nebo odjel na exotičtější 

dovolenou, a všechny tyto události samozřejmě automaticky fotíme a dále šíříme  

do virtuálního světa. 

3.2.2 Sémiotická hra s multiplicitou znaků 
aneb filtry předmětem sémiotiky  
Text pro účely naší práce tedy chápeme v nejširším slova smyslu – připomeňme si,  

že za text považujeme i vizuální obsahy – kdy text je vždy výsledkem procesu 

polysémie, čímž texty samotné umožňují čtenářům interpretovat dílo do té míry 

odlišně, že dva čtenáři, nacházející se aktuálně v jiném životním kontextu, mohou 

vnímanému dílu vtisknout dva zcela protichůdné významy (Eco, 2009). Jaké jsou však 

ony strategie, které působí v textu tak, že umožňují čtenáři, aby se vymanil ze svázání 

převládající ideologické stránky textu? Jaké jsou strategie, jež čtenáři vtiskují určité 

možnosti opravy, které jsou co nejvíce v souladu s intencemi autora, a naopak 

znemožňují takovou formu opravy, jež by dílu byla sto vetknout jakýkoliv libovolný 

alternativní význam? Abychom si mohli uvedené otázky vůbec položit, je třeba se blíže 

podívat na samotný proces polysémie, a jehož popis se snaží společenskovědní 

disciplína sémiotika. Tímto přístupem nahlížení vizuálních textů se budu zabývat 

v následující kapitole.  

Schopnost vnímání obrazů je naučenou dovedností, v níž musí člověk svůj zrak 

nejprve vycvičit. Abychom toho dosáhli, tedy abychom se dostali do stavu, v němž 

obrazům přisuzujeme alespoň elementární významovou rovinu, musíme se nejprve 

naučit obrazy číst. V intencích skutečnosti, že vnímání obrazů je třeba se nejprve 

naučit, můžeme z hlediska tvorby významů přirovnat obraz k jazyku, přičemž je třeba 

rozlišovat mezi vnímáním počitků či zrakových vjemů, které je esenciálním biologickým 

předpokladem pro elementární orientaci ve světě a prostoru, a mezi schopností obrazy 

vnímat, tedy přisuzovat jim ony naučené významy (Goodman, 2007).  
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Přirovnáváme-li obraz k jazyku, nemíníme tím ani tak jazyk mluvený či psaný, ale jazyk 

jakožto systém znaků, coby základních stavebních jednotek mezilidské komunikace. 

Znakem je pak v tomto kontextu třeba rozumět něco, co zastupuje něco jiného. Toto 

zastupování něčeho jiného je přitom stav, kdy znak odkazuje na něco, co je tímto 

znakem popisováno, na základě podobnosti či společenské konvence. Neděje se tak 

ovšem ani tak proto, že ono něco nemůže být v daném okamžiku přítomno, jako spíše 

naopak proto, aby toto něco přítomno být nemuselo (Eco, 2010).  

Fotografie, a vlastně technické obrazy vůbec, tedy obrazy, kterými jsme denně 

obklopeni a které vznikají jako výsledek spolupráce autora, přístroje a objektu, v nás 

budí dojem jedinečnosti, neboť každá fotografie se zdá být unikátním obrazem 

zpodobňované reality (Flusser, 1994). Nejsou pro nás pouze zachycením reality, která 

vždy tvoří předobraz fotografie, tedy jakousi jeho primární esenci, jíž je fotografie 

pouhým odrazem, ale stávají se jakoby samostatnými objekty, jakoby nově vzniklou 

realitou, která má pro nás svou relevanci ve světě bez nutnosti předchozího 

předobrazu. A to navzdory tomu, že třeba mít stále na paměti tvrzení Merleau-Pontyho, 

že fotografie jakožto jednorozměrný obraz, nemůže nikdy dosahovat oné hutnosti, 

kterou zpodobňovaná věc nabývá, je-li vnímána oběma očima, a která by jí dovolila 

s věcmi soupeřit s ohledem na celistvost, kterou nabývají pro vně stojícího diváka  

či pozorovatele (Merlau-Ponty, 1998).  

Fotografie totiž nadále zůstává lidským výtvorem, který krom popisu konkrétního 

výjevu či události tyto události zároveň interpretuje, čímž nutně obsahuje konkrétní 

společenské či politické stanovisko. Pro pochopení sémiotického přístupu, o němž 

pojednává tato kapitola, je na místě zmínit princip fungování kódu, jenž v obrazu coby 

svého druhu textu, který je, jak bylo řečeno výše, souborem znaků, umožňuje tvorbu  

a chápání významů. Kódy fungují jako činitelé, jež modifikují, determinují a generují 

význam takovým způsobem, který má velmi blízko způsobům, kterými jazyk nastoluje 

své prostředkující struktury, o nichž máme tendenci si myslet, že jsou vnějším, 

objektivním světem (Hawkes, 1999). Díváme-li se na text jako na strukturu, která  

má jednak tendenci se před čtenářem uzavírat (encoding) a umožňovat tak pouze 

dominantní čtení, a zároveň jako na strukturu, která sama v sobě obsahuje pro čtenáře 

možnost různých interpretací (decoding), 6  můžeme dle Stuarta Halla (2006) iden-

tifikovat tři hypotetické pozice, z nichž může čtenář interpretovat určitý text. Jsou jimi: 

• dominantně-hegemonická pozice, 

• sjednaná pozice, 

• globálně-kritická pozice. 

                                                
6 Oba pojmy encoding i decoding pocházejí od Stuarta Halla (Hall, 2006). 
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První hypotetická pozice předpokládá, že čtenář, divák, či příjemce sdělení přebírá 

význam, který mu text nabízí plně a přímo a vnímá informaci tak, jak k němu byla 

vyslána. Čtenář se tak pohybuje uvnitř dominantního kódu. Jedná se o ideálně-typický 

případ perfektně transparentní komunikace, které jsme ale jen stěží schopni 

dosáhnout. Takovýto způsob čtení přitom slouží k prosazování hegemonických kvalit 

dominantní struktury ve společnosti. Druhá pozice, kterou je možno identifikovat,  

je pozice sjednaná, či pozice dohodnutého kódu. Většina diváků je pravděpodobně 

schopna rozumět dostatečně tomu, co a jak mělo být dominantně zakódováno. 

Dominantní definice jsou hegemonicky přesné, neboť reprezentují definice situací  

a událostí, které jsou dominantní. Dominantní definice spojují události, ať už explicitně 

či implicitně, s oněmi drobnými totalizacemi, s jednotlivými syntagmatickými viděními 

světa. Ty umožňují jen jediný správný pohled na události a témata, která se týkají  

např. národních zájmů nebo roviny geopolitické apod. Dekódování uvnitř této sjednané 

pozice předpokládá na straně diváka aktivity, kterou čtenář při čtení vyvíjí, kombinaci 

adaptačních a opozičních prvků. Třetí pozice zahrnuje případy čtení či čtenářů, kteří 

dokážou perfektně rozumět jak denotativní, tak konotativní rovině textu, který se jim 

předkládá, ale jsou zároveň schopni dekódovat sdělení kritickým způsobem. 

Detotalizují sdělení, které se jim předkládá v dominantním kódu, aby jej vzápětí 

retotalizovali v rámci nějakého alternativního systému odkazů. To je případ čtenáře, 

který třeba naslouchá debatě o výši minimální mzdy, ale čte pozorně každou zmínku  

o národním zájmu, třídním zájmu apod. Takový čtenář se pohybuje v rámci  

tzv. opozičního kódu. Velmi významným politickým momentem, charakteristickým pro 

změny v rámci přenosu obrazového či fotografického sdělení divákům ze strany médií 

je takový bod, kdy začínají být události, které byly obvykle interpretovány  

a dekódovány sjednaným způsobem, najednou vnímány čtenáři v rámci 

kritické/opoziční pozice. Tehdy začíná být zjevné, že se odehrává zápas o četbu 

významů (Hall, 2006).     

Fotografie je tedy systémem znaků, přičemž znak je něco, co zastupuje něco jiného. 

Znak se, již od koncepce jednoho ze zakladatelů sémiotiky, Ferdinanda de Saussurea, 

skládá ze dvou částí. Těmito dvěma částmi jsou: 

• Označují (také signifikant či signifiant); 

• Označované (také signifikát či signifié).  

Označujícím se myslí ta část znaku, která něco zastupuje (může jím být třeba shluk 

písmen tvořících slovo budova či zátiší, jeho vyslovení v mluvené řeči nebo právě 

fotografický výjev, které danou budovu či zátiší zpodobňují). Označovaným je pak  

to, co je na druhé straně zastupováno či na co je odkazováno (zde již se jedná  

o konkrétní, popř. i abstraktní, budovu či konkrétní zátiší, jež je zpřítomňováno).  
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Obě tyto složky přitom tvoří zcela nedílnou součást každého znaku. Samotnou focenou 

věc (konkrétní reálnou budovu či zátiší) nazývá referentem. (Saussure, 2007).  

Vztah mezi označujícím a jím označovaným může nabývat nejrůznějších podob, 

nicméně v případě fotografie je tento vztah užší, než jedná-li se o mluvený či psaný 

jazyk, a to z toho důvodu, že označované je zde reprezentováno svým obrazem, který 

má přímý vztah k tomu, co je jím označováno. V případě jazyka je označované 

reprezentováno volným způsobem, zatímco v případě fotografie se jedná o jakousi 

ultimativní a jedinečnou verzi zpodobňovaného. Z tohoto důvodu je obraz 

uzavřenějším systémem než jazyk (Barthes, 2012). 

Podle dalšího z otců zakladatelů sémiotické disciplíny, Charlese Peirce (1992) 

můžeme znaky rozdělit do tří základních kategorií: 

• Ikon; 

• Index; 

• Symbol. 

Ikon je takový typ znaku, který je založen na vnější podobnosti či blízkosti (v případě 

fotografie si představme třeba obrázek budovy hradu). Index je znak, který je založen 

na nějakém bližším, interním vztahu, kdy index představuje stopu zpodobňovaného 

v realitě (známý je příklad kouře, v našem příkladu stoupajícího z komínu budovy), 

který odkazuje k ohni, i když jej nijak přímo nezpodobňuje, u fotografie si představme 

třeba výjev západu slunce nad mořem, který odkazuje k dálkám za obzorem).  

A konečně symbol je takovým typem znaku, jehož vztah ke zpodobňovanému je volný 

či dokonce náhodný, přiřazený konvencí, aniž by obsahoval přímou souvislost mezi 

označujícím a označovaným (zůstaneme-li u našeho příměru, je takovým indexem 

třeba vlajka vlající na budově, odkazující ke státnímu zřízení země, v níž se budova 

nachází). Dodejme, že symbol jakožto znak s volně přiřazeným vztahem 

k odkazovanému, je základem myšlení, a tedy orientace ve vnějším sociálním světě, 

který nám jeho prostřednictvím dává smysl. Tři výše uvedeném typy znaků se nicméně 

vzájemně nijak nevylučují (Peirce, 1992).  

Sémiotika fotografie jako samostatného znakového systému se z hlediska znakovosti 

ve své historii postupně přibližovala tu jednomu, tu druhému pohledu na fotografii  

a v průběhu času si tak v rámci dominantního paradigmatu disciplíny vyzkoušela 

všechny tři pohledy, tedy pojetí fotografie jako ikony, indexu i symbolu, a dokonce není 

výjimkou, že se jednotlivé pozice vyskytují postupně v díle jednotlivých autorů 

(Sonesson, 1999). Rané pojetí fotografie jakožto předmětu zkoumání sémiotiky 

v podstatě odpovídá ikonickému pojetí znaku, jakožto sdělení, které věrně zrcadlí 

realitu, kterou zpodobňuje. Takové pojetí je blízké původnímu pojetí Barthesovu.  

Ten fotografii považoval za nekódované sdělení, a to navzdory tomu, že v sobě nese  
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i určité prvky modifikace reality, který ve skutečnosti realitu jen zredukuje, orámuje  

a zploští, a výsledný obraz je tak veskrze identický se zpodobňovaným předmětem 

(srov. Barthes, 2012).  

Na toto ikonické pojetí navazuje sémiotické pojetí fotografie jako symbolického znaku, 

fotografie jako kódované verze reality. Podobnost budovy zachycené na fotografii  

a budovy jako objektu v reálném světě tedy není dána přímým vztahem mezi obrazem 

a objektem, ale vztahem mezi obrazem a obsahem, jehož význam je determinován 

kulturními konvencemi. Význam je v tomto pojetí zejména kulturní jednotkou, 

definovanou společensky. Z tohoto důvodu můžeme odkazovat i k věcem, které jsou 

žité realitě vzdálené (hvězdy, vesmír) nebo jsou úplně abstraktní (krása, útulno) (Eco, 

2004).  

Třetím pojetím je pohled z pozice fotografie coby indexu, jako jakési stopy, kterou  

po sobě zpodobňovaná budova prostřednictvím svého obrazu zanechává. V tomto 

pojetí se myslí zejména mechanická stránka vzniku analogové fotografie, kdy 

fotografie je indexem svého referentu, ale zároveň je také indexem mechanického 

dopadání fotonů na použitý film prostřednictvím konkrétního fotoaparátu. Fotografie  

je přitom limitována svou materiální složkou, použitou fotografickou technologií, tvarem 

fotografie, ale též věcmi, které zůstávají mimo zachycený výřez reality. Omezením 

pojetí fotografie jako indexikálního znaku je skutečnost, že se zabývá zejména 

způsobem, jakým samotná fotografie či mechanický obraz vzniká, nezabývá se tolik 

samotným obsahem sdělení (srov. Sonesson, 1999).  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že fotografii netřeba připisovat vlastnosti pouze 

jednoho ze tří typů znaku – ikonické, indexické či symbolické – neboť fotografie 

současně obsahuje jak prvky ikonické, je obrazem dané budovy či zátiší založeným  

na iluzi podobnosti, zároveň nese rysy indexického znaku tím, že je odrazem těchto 

referentů v realitě, ve které již původní budovy či zátiší dávno nemusí být přítomny, ale 

zároveň může nést rysy symbolického znaku tím, že zobrazované referenty jsou 

opatřeny též kulturním zakódováním, a tak třeba fotografie Pražského hradu není 

obrazem ledajaké budovy, ale nutně je interpretována coby referent české státnosti, 

turistického průmyslu nebo též možná jako symbol kýče. A právě tento princip, kdy  

se významy, jichž znaky mohou pro různé čtenáře ale též různé kulturní okruhy 

nabývat, můžeme chápat pod multiplicitou znaků (Bystřický, 2001).  

Příchodem digitální fotografie se navíc mění povaha fotografického referentu jakož  

i koncepce klasické fotografické reprezentace. Obraz digitální fotografie přestal záviset 

na svém referentu, přičemž si zároveň zachoval svůj fotografický charakter. Zároveň 

došlo prakticky k zániku klasické fotografie postavené na fyzikálně-chemickém principu 

vzniku. Takto nově nastalou situaci si můžeme ukázat na příkladu dvou totožných 
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fotografií, jedné klasické a druhé digitální. Přestože obě tyto fotografie mohou vypadat 

naprosto stejně, a v obou případech jde nadále o fotografii, jedná se v případě klasické 

fotografie výraznou měrou o index, zatímco fotografie digitální bude mít silný ikonický 

charakter (Láb & Turek, 2009). Digitální stopa fotografie, vytvořené sice lidskou rukou, 

ale již prostřednictvím počítačových jedniček a nul, nezanechává žádný odraz  

na monitoru počítače, kde byla vytvořena, čímž ztrácí svůj indexikální charakter.  

Již nemůžeme činit rozdíl mezi digitální fotografií v okamžiku jejího vzniku a jakékoliv 

její následné digitální proměny. Již neexistuje rozdíl mezi originálem a kopií. Digitální 

obraz předchází svému referentu, a přestává tak na něm být úzce závislý (srov. 

Robins, 1995).   

Znaky v sobě navíc nesou mnoho potenciálních konotací, následkem čehož mohou 

být, jak jsme si již dříve ukázali, interpretovány mnoha rozdílnými způsoby.  

Aby znakům byly přisouzeny konkrétní významy, je třeba, aby se do procesu tohoto 

zvýznamňování zapojil čtenář se svými konkrétními, individuálními kulturními 

kompetencemi. Ty se dále podílejí na vytváření konečného významu znaku, který 

může být potenciálně interpretovatelný do různých významů neboli, jak bylo již 

uvedeno, může nabývat více než jedné konotativní konfigurace. Tento princip  

je označován jako polysémie, která ovšem nesmí být směšována s bezbřehým 

pluralismem, protože potenciální významy, jichž může znak pro čtenáře či diváka 

nabývat, nemají mezi sebou stejnou váhu. Naopak každá kultura má svůj dominantní 

řád, který preferuje některé interpretace určitého kulturního díla více než jiné. Znaky 

touto cestou nabývají dominantních či preferovaných významů (Eco, 2000).  

A právě otázka pro preferovaných významech, jichž mohou nabývat fotografie 

vytvořené pro sociální síť Instagram, bude další klíčovou oblastí, jíž se budu  

ve výzkumu zabývat. Budu zkoumat vztahy fotografických obrazů jakožto znakových 

systémů a významů, kterých tyto nabývají pro uživatele Instagramu, ať už v roli čtenářů 

či autorů fotografií, abychom zjistili, zda existují nějaká preferovaná témata, způsoby 

zobrazení či dominantní nálady, jež uživatelé do svých fotografií vtiskávají. V tomto 

přístupu budu tedy barevné filtry, hashtagy, barevnost či černobílost, zaostření  

či rozmazání apod. vnímat jako součást znakového vyjádření a budu zkoumat, jakým 

způsobem tyto znaky zastupují něco jiného, a co je oním zastupovaným, k čemu se ve 

svých instagramových příspěvcích snaží odkazovat. Neboť to, co je na fotografiích 

zjevné, nemusí být vždy nutně tím, co je označováno, a naopak to, co je významné, 

může často zůstávat skryto. 
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3.2.3 Foucaultův diskurz jako nástroj dohledu 
aneb filtry jako nástroj moci 
Jak jsme si ukázali v předchozích kapitolách, v myšlenkové tradici mediálních studií 

nacházíme nepřeberné množství argumentů, že čtenáři, diváci a další recipienti mají 

širokou paletu interpretačních strategií, které jim umožňují vymanit se vlivu významů, 

jež si v sobě texty nesou anebo v jejichž intencích jsou texty svými autory 

produkovány. Uvedené teorie se povětšinou zabývaly psanými texty, obrazovými  

či uměleckými texty, popř. texty produkovanými masovými médii, ale skutečný příslib 

emancipace čtenáře přinesl až rozvoj internetu a sociálních sítí (Papacharissi, 2011).  

U všech předchozích typů textů byly totiž vždy pevně dané role producenta, který 

konkrétní text vytváří, a jenž mu samozřejmě vtiskává své preferované významy,  

a naproti tomu role recipientů, kteří naopak texty vnímají, konzumují a ve větší či menší 

míře jim vtiskávají své vlastní významy. S rozvojem internetu se však tato role  

do značné míry smazává tím, že každý uživatel (nejen) sociálních sítí je zároveň 

recipientem, ale zároveň též autorem obsahu. Tento tzv. user generated content  

je přitom v současné době nejrychleji rostoucím objemem dat či, chceme-li, obsahů, 

který vůbec kdo dokáže vyprodukovat (Seib & Janbek, 2011). Žádného spisovatele, 

hollywoodské studio či produkční firmu nelze v tomto ohledu srovnat s objemem 

uživateli takto vytvářeného obsahu. Stačí se podívat jen na množství videí denně 

zveřejňovaných na YouTube (Holt, 2011) nebo na počet příspěvků vložených  

na Facebook (Uimonen, 2013). Mohlo by se tedy zdát, že svoboda čtenářů dosáhla 

tímto svého vrcholu.  

Na druhé straně čím dál více pozorujeme využití nových médií coby nástrojů kontroly  

a dohlížení. Na letišti nám nascanují průkazy totožnosti i s fotografickou dokumentací, 

kamery zachytí náš obličej a takto vzniklé snímky jsou rovnou podrobeny zkoumání 

pomocí softwarů rozpoznávajících obličeje, jsou o nás sbírány informace v podobě 

našich otisků prstů, a to ani nehovoříme o sledování emailové korespondence  

či odposlouchávání hovorů přes mobilní telefony apod. K tomu připočtěme technologie, 

které již považujeme za zdomácnělé, jako jsou kamery pro kontrolu malých dětí, 

měřiče tepu a srdeční aktivity, identifikační karty na školách a pracovištích, naváděcí 

systémy v autech, které zjistí řidičovu aktuální polohu a navedou ho, kam potřebuje, 

elektronické mýtné apod., a dostaneme zárodek nově vznikajícího elektronického 

dohledu, neustále pozorované a neustále prověřované krajiny totálního dohlížení 

(Shenk, 2003). 

Ačkoliv se jedná původně o systémy, které jsou zaměřeny na rozpoznání nebezpečí, 

od kojeneckého dohledu po předcházení hrozbě teroristických útoků, jsou systémy 

přímo koncipovány tak, aby o každém jedinci shromažďovali informace odděleně. 
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Nestačí už pouze identifikovat hrozbu, je třeba se zaměřit na oddělení konkrétního 

jedince od ostatních a jeho identifikaci na základě dostupných informací. Tyto systémy 

tak disponují mocí, která klasifikuje, měří, oceňuje a hierarchizuje (Foucault 1999). 

George Orwell předpověděl využití systémů dohlížení v autoritativních režimech.  

Co však nepředpokládal, bylo to, jak široce bude dohlížení praktikováno ve státech  

s demokratickým systémem vládnutí (Shenk, 2003). A už vůbec nepředpovídal,  

že budeme tyto informace o nás, našich modelech chování i světě, v němž  

se pohybujeme, poskytovat obdobným systémům ochotně sami. Dlouho se totiž 

předpokládalo, že naše soukromí je příliš cenné, neboť sehrává rozhodující roli  

ve vývoji jedinců i skupin, a že v soukromí mají lidé příležitost stát se individui (Gray 

2005). 

V souvislosti s vizuální kulturou lze konstatovat, že s elektronickými médii se možnosti 

pozorování rozšířily do takové míry, jakou jsme si byli dříve schopni jen obtížně 

představit (Láb & Turek, 2009). Digitální vizuální technologie navíc výrazně rozvinuly 

rozsah záznamu a rozšířily možnosti vidění mimo běžnou rovinu lidských smyslů. 

Existují různé možnosti, mechanismy a technologie, které lze použít k pozorování, 

sběru informací, případně k ochraně společnosti před nežádoucími silami. Hovoříme-li 

o dohlížení a jeho vlivech, pak, řečeno s Foucaultem, vstupujeme do éry bio-politiky 

(1999), a to nejen s odkazem na selfies, která dávají zřetelně rozpoznat, kde se právě 

nacházíme a co děláme, ale dochází k výrazné změně společenské koncepce 

soukromí, jako i dynamiky individuálních a skupinových interakcí ve veřejném  

i soukromém prostoru. Programy obličejové identifikace jsou kupříkladu součástí 

rozrůstajícího se oboru biometriky, neboli nauky o rozměrech těla. Podobenky obličeje, 

geometrie těla, modely sítnice apod., to všechno jsou unikátní identifikační prameny 

jednotlivců. Software obličejové identifikace mapuje např. detaily a poměry 

obličejových proporcí při užití algoritmů (Gray, 2005).  

Podle Foucaulta vytváří systém neustálého pozorování disciplínu, která je základem 

tzv. bio-moci či zmíněné bio-politiky. Aplikování bio-moci má za základ neustálé 

pozorování, shromažďování informací a jejich vyhodnocování o tělech, a tím i životech 

lidí, což umožňuje, aby nad lidmi byla vykonávána moc (Foucault, 1999). Předpokládá 

se, že centralizovaná suverénní moc se ztrácí a je nahrazována decentralizovanou 

vládou prostupující celou společnost. Taková charakteristika moci vystoupí na světlo, 

když zvážíme přenesení státem řízené kontroly na rozptýlená střediska, kde  

se shromažďují právě data získaná z jednotlivých bezpečnostních kamer, stejně jako 

pronikání dohlížení do obytných oblastí (Fussey 2003), a ještě spíše, jsme-li si vědomi, 

že těmi, kdo nejvíce shromažďují citlivá data o svých poskytovatelích, kteří jim je navíc 

sami dobrovolně poskytují, jsou v současné době technologičtí giganti jako Facebook, 
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Google, Microsoft, Amazon či Apple. Jinými slovy moderní umění vládnutí přichází 

spolu s přechodem od tupého vynucování suverénní moci a kontroly nad státem  

k disciplinujícímu vlivu na populaci uvnitř státu prostřednictvím získávání znalostí  

a provádění analýz o této populaci. 

Ideálním konceptem či předobrazem tohoto stavu je předestření principu Panoptikonu 

v 18. století právníkem Jeremy Benthamem, a jeho další rozpracování Michelem 

Foucaultem. „Benthamův Panoptikon je architektonickou figurou této kompozice. Jeho 

princip je známý: na okraji je budova ve tvaru kruhu; uprostřed je věž; věž  

je prošpikována širokými okny, která vedou směrem k vnitřní straně kruhu; krajová 

budova je rozdělena na jednotlivé cely, z nichž každá prochází celou šířkou budovy; 

cely mají dvě okna, jedno, směřující dovnitř, odpovídá oknům věže; druhé, směřující 

ven, umožňuje, aby skrz celu procházelo světlo z jedné strany na druhou. (…)  

V důsledku protisvětla je možné z věže pozorovat, jak se rýsují právě proti světlu 

drobné siluety těch, kdo jsou uzavřeni v celách na okraji. (…) Diapozitiv Panoptika 

organizuje prostorové jednotky, které umožňuje bez ustání vidět a okamžitě 

rozeznávat“ (Foucault 2000: 281). Foucault tento princip dokumentuje ve svých 

úvahách o dějinách vězeňství, avšak v přeneseném smyslu jej lze aplikovat na celý 

současný svět online komunikace a digitálních sociálních interakcí, v němž  

se vzdáváme části svého soukromí výměnou za možnost sdílení svých zážitků vůči 

úzkému i širokému okruhu našich virtuálních spojení.    

Síla panoptika je dána tím, že ti, kdož jsou, v jeho příkladu, v celách uzavřeni, jsou  

si neustále vědomi toho, že mohu být pozorováni, resp. nejsou schopni rozpoznat, kdy 

pozorováni nejsou. Panoptikon takto vytváří stav bdělosti a permanentní viditelnosti, 

která zajišťuje automatické fungování moci. Ten, kdo je vystaven poli viditelnosti,  

a ví o tom, přebírá zodpovědnost za vynucování moci. Dobrovolně umožňuje tomuto 

vynucování, aby si s ním hrálo. Vepisuje do sebe vztah moci, v němž hraje současně 

obě role, a stává se tak principem vlastního podmanění (Gray 2005). Obrazy v dnešní 

době jsou všudypřítomné. Satelitní snímek si můžeme na internetu libovolně přiblížit, 

radar nám hned udělá fotku řidiče, počítačová tomografie nám umožňuje nahlédnout 

dokonce dovnitř lidského těla, obrazová reklama z billboardů či citylightů se již stala 

pevnou součástí našeho každodenního pohybu ve veřejném prostoru.  

Foucault se snaží porozumět obrazům jako prostředkům institucí při vykonávání jejich 

mocenských praktik. Tvorba fotografií umožňuje jejich autorům přivlastnit si realitu. 

Zasazujeme sebe samé do nějakého konkrétního vztahu k vnějšímu světu, který jak 

pak následně pociťován jako předmět vědění, čímž je nad zpodobňovaným, a tím 

pádem nad celým světem, vykonávána moc (Sontag, 2002).  Aktuálně přitom 

zažíváme dříve nepoznanou směnu vizuálních obsahů na sociálních sítích. Podstatná 
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část jejich uživatelů se zdá být fascinována možností prezentovat fotografie a videa  

a vysílat tak vnějšímu světu signál o realitě své existence. A ještě více je těch, kteří  

si tyto vizuální obsahy prohlížejí. Bylo by jistě možné vysvětlit tento fenomén skrze 

teoretický koncept sběratelství, kdy většina sociálních sítí umožňujících sdílení 

vizuálních obsahů umožňuje ukládat je do soukromých sbírek, sdílet pouze s přáteli  

či určenou skupinou recipientů, nebo je naopak šířit zcela veřejně (Petráň, 2011). 

Avšak fotografie, jež jsou vytvářeny za účelem dalšího sdílení, podléhají již předem 

manipulaci ze strany svých autorů, aby více odpovídaly záměru modelování vlastního 

sebeobrazu a za tímto účelem jsou též detailně stylizovány (Van Dijck, 2008). 

Rozšíříme-li tuto myšlenku ještě o trochu dále, můžeme toto modelování vnímat jako 

sadu diskurzivních praktik, které podléhají vždy mocenským poměrům konkrétní doby. 

Tyto diskurzivní praktiky se projevují zejména v tom, o čem se v různých dobách smí 

hovořit, a o čem se naopak hovořit nesmí, popřípadě co se o světě dá říci,  

a co se naopak říci nedá. Každý komunikační projev nese znaky doby a kulturního 

prostředí, v nichž je tento pronesen či interpretován. To, co Foucault označuje  

za diskurz, tvoří jakousi neosobní strukturu myšlení a vyjadřování, která se promítá  

do použitého komunikačního rámce, jazyka či znakovému systému, vizuální 

komunikaci nevyjímaje, a ovlivňuje a omezuje autora i recipienty (srov. Foucault, 

2007). V tomto pojetí přestává být jakákoliv komunikace pouze neproblematickým 

instrumentem předávání významů mezi jedinci, ale stává se provázaným hracím 

polem, který předurčuje pohyb našeho myšlení a zpravování o vnějším světě 

(Foucault, 2000). 

Koncept diskurzu byl rozpracován zejména pro potřeby lingvistického systému, tedy 

psaného a mluveného jazyka. Tvorba a sdílení fotografií se však v posledních 

dekádách staly běžnou komunikační praxí (Sarvas & Frohlich, 2011), která v některých 

oblastech začíná dominovat nad psaným slovem, jak se ukazuje na příkladu vizuálních 

sociálních sítí, jejichž dominantním představitelem je právě Instagram. Vytváření 

fotografií zachycujících události každodenního života jedince bylo praxí i laické 

veřejnosti již dlouhá desetiletí před tím, než se Instagram objevil, avšak dnes se dříve 

soukromá praxe stává činností veřejnou vyjadřující aktuální rozpoložení i společenskou 

situaci uživatelů (Packard, 2008). Čtení významů fotografických obrazů se, jak již víme, 

musíme nejprve naučit (Goodman, 2007), neboť fotografie není ničím jiným než 

lidským výtvorem, a jako taková je nutně zakotvena v mocenských diskurzivních 

schématech dané společnosti a historické epochy.   

Uživatelé jsou příchodem stále nových a nových technologií neustále motivováni, aby 

akcelerovali množství fotografických záznamů o svém světě i sobě samotných, 

přičemž fotografické technologie jsou naprogramovány tak, aby zpodobňovanou realitu 
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zachycovaly již konkrétním, předpřipraveným způsobem (srov. Flusser, 1994).  

I samotné zdání novosti mediálních výstupů těchto nových technologií je mocenskou 

symbolickou konstrukcí, která obhajuje obecně uznávané pojetí pokroku coby 

nevyhnutelného společenského pohybu (Robins & Webster, 1999), a zároveň nutí 

uživatele ke stále novým a novým stylizacím maximalizujícím efekt vlastního 

sebevyjádření (Van House, 2011). 

Internet, od začátku koncipovaný jako globální decentralizovaná síť počítačů,  

od kterého si mnozí slibovali předání symbolické a informační moci do rukou 

koncových uživatelů, a tím v konečném důsledku větší demokratizaci společnosti, se 

stává naopak mocenským nástrojem, v němž jsou hranice toho, co a jak může  

či nemůže být zpodobňováno, určovány technologiemi, programy či aplikačními 

rozhraními vlastněnými a provozovanými nadto často velkými soukromými 

nadnárodními společnostmi (Drew, 1995). Jako již tolikrát v minulosti v případě 

tradičních médií (Jirák & Köpplová, 2009), byl i v případě nových, resp. síťových médií 

silný počáteční optimismus v očekávání osvobození uživatelů od dřívějšího 

jednosměrného toku mediální produkce tradičních médií nahrazen aktuálním, poněkud 

opatrnějším a střídmějším vědomím, že internet jako ostatně každý lidský výtvor nutně 

podléhá diskurzívním praktikám komunikace, v nichž jde vždy primárně o moc 

společenských institucí (Papacharissi, 2011). 

Jsou-li předmětem zkoumání mé práce filtry, které vstupují do hry o tvorbu významů při 

produkci i konzumaci fotografických obsahů uživateli sociálních sítí, pak v širším 

smyslu slova mohou být takovým filtrem, v intencích této kapitoly, i produkční 

schémata, postupy a stereotypy, které jsou dodržovány producenty i recipienty 

vizuálních obsahů při jejich komunikaci na sociálních sítích za účelem zvyšování jejich 

atraktivity i dosahu. Je třeba se na tomto místě ptát, do jaké míry vyjadřuje produkce 

těchto obsahů touhu uživatelů po svobodném vyjádření, a do jaké míry je naopak 

determinována diskurzivními rámci, které vstupují mezi autory fotografií  

a zpodobňovaný vnější svět. Na základě nich jsou autoři motivování preferovat např. 

selfies před krajinkami, využívat selfie tyčí či photobooths7 místo tvorby klasických 

fotek z ruky, stylizovat své fotografie dle nových trendů typu duckface či plandid, 

zpodobňovat obecně preferovaná témata, typu zátiší s ranní kávou apod. V nejširším 

pojetí tedy mezi filtry zahrnujeme pro účely této práce i diskurzivní praktiky, které 

autory fotografií determinují k tomu, aby fotili určitým způsobem, který je obecně 

akceptovaný pro danou kulturní tradici. 

                                                
7 Dnes velmi oblíbená, předpřipravená fotografická zátiší využívaná na různých společenských akcích  
či oslavách.  
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Tato kapitola nás přivedla ke způsobu náhledu na problematiku digitálních fotografií 

šířených na internetu jako na nástroj dohledu a vykonávání moci. Ne že bych se tím 

snad přibližoval k různým konspiračním teoriím, ale je mi tak umožněno zkoumat 

mocenské aspekty tvorby fotografií na Instagramu. Bude mě zajímat, zda je možné 

odhalit v uživatelských produkčních rutinách nějaké diskurzivní praktiky, které  

by odkazovaly k charakteristickým či dominujícím rysům našeho kulturního kontextu,  

a též to, jak se může využívání Instagramu stát součástí sběru informací sloužící 

potenciálně k praktikování mocenského dohledu. V konečném důsledku je však  

má výzkumná snaha vedena touhou odhalit, co uživatele sociálních sítí vede k tomu, 

aby zpodobňovali určitá zachycovaná témata určitým způsobem, a jiným tématům  

a jiným způsobům se naopak vyhnuli.  

3.2.4 Postmoderna aneb filtry jako simulovaná realita dneška  
Tato disertační práce se sice zaměřuje pouze na jednu konkrétní sociální síť, 

Instagram, avšak její ústřední teze je aplikovatelná na všechny typy sociálních sítí  

či internetových portálů. Hlavní teze je zároveň motivována předpokladem, že uživatelé 

mají zdánlivou moc sami si určovat obsah, který budou vytvářet i konzumovat, avšak 

tato svoboda je naopak nutně určována technickými a formálními mantinely, v nichž 

jsou uživatelé nuceni se pohybovat. Chytré mobilní telefony si lidé kontrolují  

i několiksetkrát za den, Facebook nutí své uživatele čím dál více využívat obrazových 

materiálů či inzerce pro zvýšení atraktivity a dosahu jimi vytvářených obsahů, jejich 

příspěvky na Twitteru jsou omezovány 280 znaky, čímž jsou uživatelé nuceni 

formulovat své myšlenky do prostoru odpovídajícímu dvěma textových SMS zprávám, 

a samotný Instagram, který podrobím hlubšímu zkoumání, zase motivuje své uživatele 

k užití přednastavených barevných fotografických filtrů. Následující kapitola 

představuje myšlenky postmoderní tradice, jako poslední z představených 

intelektuálních škol, z nichž čerpám inspiraci pro výzkumnou část při popisu toho,  

jak funguje Instagram jako svého druhu vskutku postmoderní médium par excellence, 

se svými specifickými rysy, které z něj dělají jakýsi svět sám pro sebe, s vlastními 

pravidly chování, zobrazování a komunikace mezi uživateli.   

Užíváním omnipotentních nových médií připojených k internetu, se množství obrazů, 

jimiž jsme denně zahrnováni, ještě zvětšuje a na jejich zachycení a interpretaci máme 

často pouze několik okamžiků (Horáková, 2011). Jejich uživatelé už dnes nejsou jen 

čistými producenty nebo naopak jen čistými konzumenty (Toffler, 1981) a sociální sítě 

hranici mezi producenty a konzumenty mediálních obsahů úplně smazaly (Jenkins, 

2006). Přesunuli jsme se z éry, kdy jsme vědomosti získávali prostřednictvím 

zachycování reality, do doby, kdy informace získáváme prostřednictvím simulace 
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reality, kdy obraz již neslouží k reprezentaci objektu, ale k vyjádření a vůbec 

k umožnění jeho existence (Robins, 1995). Takto vzniknuvší syntetické obrazy 

vytvářejí svět simulaker, který již nemá oporu v okolním světě a pouze simuluje stále 

dokola se opakující produkci dalších a dalších, vzájemně zaměnitelných kopií již dávno 

ztraceného originálu, které však vytvářejí dojem, že jsou v konečném důsledku pro 

uživatele reálnější než skutečnost (Baudrillard, 1983). Pro úplnost bylo by dobré 

doplnit, že samotné instagramové fotografie naplňují Baudrillardovo chápání simulaker 

pouze okrajově. Zatímco simulakra v Baudrillardově pojetí realitu do značné míry 

zastiňují či nahrazují, fotografie na Instagramu tak nečiní, neboť stále odkazují 

k vnějšímu referentu, který naopak ještě více zvýrazňují či zviditelňují. Manipulace 

s obrazem, jichž jsme aktuálně ve veřejném online prostoru svědky, jakými jsou např. 

vyhlazování vrásek, zeštíhlování či jiné úpravy vzhledu fotografovaných osob, však již 

s definicí simulaker patrně hraničí. 

Fabulace a stylizace fotografií se stává normou a měřítkem, podle kterých vznikají 

další, zdánlivě nové variace na již tolikrát dříve zobrazené téma, až se tyto samy 

stávají předmětem naší individuální i kolektivní paměti, která svou legitimitu  

a autenticitu vytváří tak, že odkazuje pouze sama na sebe (Deleuze, 2006). Digitální 

fotografie tedy již nepotřebuje nějaký pevný rámec či kontext, v němž by legitimizovala 

sama sebe, a tak je nástrojem vlastní sebeprezentace uživatelů vzájemně  

se utvrzujících ve vědomí identity každého individuálního jedince (Láb & Turek, 2009). 

O identitě se však dá hovořit pouze tehdy, může-li se daná identita vymezit či odlišit od 

ostatních identit, což nutně vede k neustálé péči a nutnosti legitimizace uvnitř okolního 

světa (Bauman, 2002). 

A právě v tomto kontextu vstupuje do hry postmoderní myšlenková tradice, jež jakoby 

stávající stav mediální vizuální produkce kvartérních či nových médií předpověděla. 

V souladu s postmoderním uvažováním o lidských kulturních výtvorech nesou digitální 

virtuální fotografie prvky plurality a heterogenity ve své variabilitě stále nových,  

a přitom dokola se opakujících, forem, dochází k rozptýlení komunikace mezi miliony  

a miliony koncových uživatelů po celém světě, problémem se stává otázka přítomnosti, 

jakožto jediného okamžiku, který má aktuálně smysl vnímat, neboť jsou okamžitě 

nahrazovány novými a novými obrazy, a právě od přítomného okamžiku se odvíjí 

samotná jejich legitimita (Welsch, 1994). Dnešní doba je přitom jen akcelerací principu, 

kdy fotografie přestává sloužit jako umělecký prostředek kreativního vyjádření,  

ale stává se pouze mechanickou reprodukcí již dříve viděného a zpodobněného 

(Benjamin, 1968). Důsledkem je pak inflace globálně šířených digitálních vizuálních 

obsahů, které se stávají neoddělitelnou součástí našeho každodenního života. I proto 

s sebou postmoderní kultura přináší potřebu interdisciplinárního zkoumání vizuálních 
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obsahů, jež sice zaplňují tentýž významový prostor, ten však nyní podléhá identickým 

produkčním a interpretačním schématům po celé ploše naší planety (Mirzoeff, 1999). 

Postmodernismus jako intelektuální směr je reakcí na selhání konceptu moderny, 

přičemž poukazuje na změnu paradigmatu, kde ovšem cílem je nadále naplnění 

moderních principů v nově nastalé sociokulturní situaci jinými cestami a prostředky. 

Postmoderna je předznamenána zánikem evropské globální dominance, která přichází 

po skončení Druhé světové války, a která je nahrazena pluralitou globálních kulturních 

a geopolitických vztahů. Postmoderní paradigma tak lze také popsat jako vzpouru proti 

dominanci jednoho evropského výkladu světa, přičemž do hry vstupují jednotlivé, 

dosud marginalizované, kultury, jež nabízejí alternativní výkladový rámec světa 

(Welsch, 1994). Postmodernus je třeba chápat jako paradigmatickou změnu, která 

kritizuje deskripci a racionalitu moderny, jako v podstatě totalizující formy chápání 

světa, a rozum jako jediný správný výkladový princip. Souboj o významy se přitom děje 

na ose subjekt – objekt, kde subjekt je vždy dominujícím a ovládajícím, zatímco  

na objektu je vykonávána moc. Dominantní metanarativní systémy (jakými jsou 

ekonomie, politologie, filosofie a další) jsou zakotveny v cynismu rozumu, který spočívá 

v užití vědění jako moci (Sloterdijk, 1988).  

Smyslem každého jedince žijícího v postmoderní době je tak snaha stát  

se ultimativním subjektem, uniknout ze systému ovládání, z, byť jen náznaku, 

objektivizace ze strany vládnoucího diskurzu. K tomuto osvobození jedince měly vést 

dle osvícenské tradice, přikládající rozumu centrální funkci, právě metanarace, tedy 

velká vyprávění či výkladové rámce, filosofické či vědní systémy, které určují legitimitu 

toho, co smí a co nemůže být řečeno, jejichž cílem nemělo být nic menšího,  

než uskutečnění projektu emancipace lidstva. Velká vyprávění však z perspektivy 

postmoderny selhala, a to právě svým příklonem k disciplinujícímu modelu vědění,  

a přestávají tak plnit funkci zdroje legitimity vědění (Lyotard, 1993).  

Termín postmoderní se ustálil i v běžné řeči jakožto termín označující pojetí reality jako 

bezmezné plurality, která se vymyká jakémukoliv univerzálnímu výkladu. V tu chvilku  

je však třeba problematizovat samotný pojem reality, pro kterou v takové situaci 

přestáváme mít reálnou možnost uchopení či popisu. Počítač nám nabídl imaginární 

fotoaparát, jakousi digitální chiméru, která před vynálezem počítače čekala na to, až 

bude objevena (Robins, 1996). Obraz je v postmoderním pojetí oddělen  

od skutečnosti, která se mu ztrácí coby reálný referent či odraz v samotné skutečnosti. 

Jeden z klasiků postmoderního přemýšlení, Jean Baudrillard, tematizuje již válku 

v Perském zálivu jako příklad simulované mediální konstrukce, o níž se dozvídáme 

pouze prostřednictvím médií, aniž bychom měli jakoukoliv možnost pravdivost 

mediálních sdělení ověřit na základě reálné zkušenosti (Baudrillard, 1995). Tato válka 
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byla ještě ryze televizní událostí, avšak současné konflikty už se ani nevedou tak, jak 

jsme byli zvyklí z minulého století, boje nového století se odehrávají přímo na internetu 

(el-Nawawy & Khamis, 2009, srov. Huněk, 2017). 

Hranice mezi světem reálným a virtuálním se tak nadále stírají, což lze dokumentovat 

na mnoha jiných příkladech než na válečných konfliktech. Fotografie do módních 

magazínů jsou zásadně retušovány ve Photoshopu, pojmy jako foodstyling a design  

se stávají více obsahem než formou mediálních sdělení, počítačové efekty  

či 3D modeling, díky nimž zpřítomňujeme dávno vyhynulé dinosaury či fiktivní, nikdy 

neexistující světy, jsou běžnou součástí filmové a fotografické produkce. Text se stává 

hypertextem (Kristeva, 1980). Digitální fotografie se stávají hypertextovými médii,  

jež ovlivňují naši vizuální percepci i produkci (Ritchin, 2010). Vstupujeme tím do post-

fotografické éry, v níž v souvislosti s digitalizací a virtualizací možnosti digitálních 

fotografických úprav mění samotnou podstatu fotografie (Mitchell, 1992). 

V postmoderně k tomu navíc přistupuje nový způsob legitimizace, který přichází 

prostřednictvím konzumní spotřeby obrazů jakožto informačního zboží. V rovině 

kulturní produkce dnes média produkují hyperrealitu přítomnosti a hyperprostor 

spotřeby (Baudrillard, 1983).  

Produkce kulturních obsahů již není nadále doménou úzce definovaných skupin  

či jednotlivců, ale všichni uživatelé jsou zároveň producenty těchto obsahů ve světě, 

který je motivuje, aby jimi dávali zprávu o svém životě a okolním světě (Brook & Boal, 

1995). Autoři fotografií dnes pocházejí z celého světa a jejich produkce se šíří napříč 

kontinenty, čímž dochází k patrné decentralizaci a roztříštěnosti, kde uživatelé tvoří 

geograficky, nábožensky, jazykově, kulturně i národnostně indiferentní skupinu, která 

spolu komunikuje na dálku prostřednictvím sociálních sítí (Šik, 2013). 

Nástup postmoderního přemýšlení časově koresponduje s Tofflerovými úvahami nad 

příchodem informační společnosti (Toffler, 1981). V postindustriální době jsme svědky 

dramatického rozvoje komunikačních i vizuálních technologií, zároveň dochází 

k přesunu kapitálu z primárního (zemědělského) sektoru a sekundárního 

(průmyslového) sektoru čím dál více do sféry služeb založené do značné míry  

na směně informací (Bell, 1973). Symbolická směna je přitom fatální, neboť lidská 

kultura je na symbolické směně přímo postavena. Je tedy na ní bytostně závislá. 

Kultura sama o sobě je jednou velkou metanarací, která volí nejrůznější formy svádění, 

aby přiměla její členy konat v intencích dané kultury (Baudrillard, 1996). Principem 

svádění lze vysvětlit, co nás nutí, abychom produkovali další a další instantní fotografie 

ze svého života a zveřejňovali jsme je na Instagramu a dalších sociálních sítích. Kdo 

není subjektem, není hoden být členem lidské společnosti. Kdo se nenechá svést, aby 

sdílel fotografie své letošní dovolené, skvělé party či alespoň fotku své snídaně, 
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zůstává pouhým objektem na fotografiích vytvořených ostatními jedinci. V dnešním 

světě je přitom poměrně těžké zůstat mimo tyto svádějící dominantní mechanismy  

a mezi některými věkovými skupinami se již v současnosti bere jako přinejmenším 

podivné, pokud daný jedinec není na Facebooku, Snapchatu či právě Instagramu. 

Imperativ postmoderního světa se však mezitím dost možná sám stal totalizující 

metanarativní strukturou.  

V informačních společnostech se toto nicméně děje na pozadí zjevné demasifikace 

motivující jednotlivé uživatele, aby se distancovali od tradičních informačních kanálů  

a vyhledávali stále nové způsoby sebevyjádření, a jim odpovídající komunikační 

technologie (Toffler & Toffler, 1995). Dalším výrazným faktorem naší doby je zřetelná 

fragmentarizace, a to nejen na úrovni mediální komunikace, kdy stále důležitější roli 

hrají mikro-příběhy, jež o sobě vytvářejí jednotliví uživatelé a šíří je dále 

prostřednictvím nových komunikačních technologií. Umění je tak dnes více než velkým 

vyprávěním spíše uměním fragmentu (Virilio, 1997). Velká vyprávění jsou nahrazována 

fragmentarizovanými příběhy z každodenního života individuálních jedinců a vůdčím 

principem se stává mnohost multiplicit. Tyto mikro-příběhy na sebe vzájemně odkazují, 

berou si ze sebe inspiraci a po celé planetě se tak objevují komunikační trendy, 

standardy či stereotypy, které jsou přejímány a dále předávány (srov. Lyotard, 1993).  

Je-li vzorem mediální komunikace moderní éry, tedy éry tradičních masových médií, 

struktura stromu, kdy média pomáhala nastavit agendu témat, a tudíž vystavět 

pomyslný obsahový kmen, který se následně dále větví na své extenze, pokračování, 

odnože a výhonky, pak komunikační struktura postmoderní éry, která je výrazně 

ovlivňována nástupem síťových médií, připomíná strukturu rizomy, jež je popisována 

jako kořen, který nemá jeden hlavní tematický kmen, ale kde se naopak jednotlivá 

vlákna a kořínky opakovaně propojují a vzájemně se prorůstají (Deleuze & Guattari, 

1987). Metafora rizomy takto názorně ukazuje stávající mediální praxi, kterou lze 

vhodně dokumentovat právě na vizuální komunikaci na sociálních sítích, kdy témata 

vznikají již na periferiích, tedy u koncových prozumentů či produserů, a netvoří tak 

jeden tematický hlavní proud. Kulturní paradigma postmoderny dále naráží na princip, 

který lze popsat jako estetiku instantní gratifikace, jejímž důsledkem je stále  

se zvyšující umělost okolního světa (Bystřický, 2001). Zvětšuje se rozdíl mezi daty  

a fakty, problematizovány jsou samotné pojmy pravdy a reality. V záplavě stále nových 

a dokola se reprodukujících simulovaných obrazů je realita obrušována rychlostí 

(Virilio, 1997).  

Informační společnost se posouvá do situace nového způsobu legitimizace, které  

se děje spotřebním získáváním, čímž se nám ztrácí možnost přisuzovat obrazům  

a kulturním dílům jinou hodnotu, než která podléhá zákonům nabídky a poptávky. 
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Neustálou akcelerací rychlosti telekomunikačních technologií se realita stává 

hyperrealitou, v jejíchž podmínkách ztrácíme záchytné body pro osobní verifikaci 

reálného, což v konečném důsledku vede nutně ke ztrátě identitního zakotvení (Virilio, 

1991). Jazyk selhává, neboť je determinován svými sémantickými pravidly, která 

nemohou postihnout svět v jeho rozmanitosti a celistvosti. Jazyk je složen z vět, které 

nechávají vystupovat identity (Bataille, 1998). Naše individuální já se může v novém 

kontextu stávat součástí virtuálních komunit, v nichž se můžeme sami rozhodnout, 

v jaké míře chceme nechat odkrývat informace o sobě, do jaké míry zakrývat stránky,  

u nichž si nepřejeme, aby byly akcentovány, a dokonce upravovat informace o sobě, 

abychom měli pod kontrolou svůj sebeobraz, svou image, kterou prezentujeme 

okolnímu světu. Naše identita pak vzniká uvnitř těchto virtuálních komunit (Welsch, 

1994). Virtuální prostředí, které rámuje pole, na němž se dnes odehrává zásadní část 

mezilidské komunikace, je tak v současné době úzce spojeno s tvorbou identity. 

Vizuální komunikace, v níž sami sebe stavíme do role objektu spotřebních obrazů, 

jimiž verifikujeme svou existenci, v něm pak hraje podstatnou roli. Veřejná praxe šíření 

vizuálních obsahů je přitom komunikačním prostředkem, díky němuž můžeme 

konstatovat, že dnešní subjekt omezuje svůj duševní obzor na kontakt se svými obrazy 

a obrazovkami (Baudrillard, 1996).  

Poslední a závěrečný filtr, který identifikuji v teoretické části této práce, tedy navazuje 

na myšlenkovou tradici postmoderny, jež v decentralizované a vnitřně nespojité formě 

klade jakousi postindustriální myšlenkovou strukturu mezi uživatele a fotografované 

objekty, čímž ovlivňuje utváření významů šířených prostřednictvím vizuálních obsahů. 

Postmoderní linka nás přivádí k otázce autenticity digitálních fotografií, které uživatelé 

na Instagramu sdílejí. Vnímáme tyto fotografie ještě tak, že odkazují k vnějšímu světu, 

anebo už nám stačí, že odkazují pouze a jen samy na sebe, a vytvářejí tak jakousi 

paralelní verzi vnější reality? Nestává se virtualizovaná realita naším primárním 

prostředím, zatímco reálný svět zastává pozici čím dál tenčího průzoru, který  

se v záplavě obrazů mění v cosi již dávno minulého, a tím vlastně ne-skutečného?  

A potřebujeme ještě vnější realitu pro vytváření významů, když i tuto stylizujeme  

do podoby, která více odpovídá kritériím a estetickým kvalitám reality virtuální? 

Na tyto a další otázky se pokusím odpovědět v empirické části této disertační práce. 
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Metodologická východiska 
 

Projekt této disertační práce si klade za cíl prozkoumat obsahy vytvářené 

prostřednictvím mobilní aplikace a zároveň sociální sítě Instagram, který je dále sdílen 

mezi jejími uživateli. V empirické části se chci zaměřit na způsob, jakým jsou využívány 

instagramové hashtagy, likes, vizuální efekty, geolokace či denní doba, ale též 

nejrůznější uživatelské produkční a obsahové rutiny, které pro účely této práce 

označuji souhrnně jako filtry, určené k zachycení a popisu okolního světa, k úpravám 

zpodobňované informační reality, zejména při zohlednění dnešního masově 

rozšířeného mediálního retro trendu, a hledat paralely s mentálními filtry vycházejícími 

z různých společenskovědních myšlenkových tradic, jež jsem představil v teoretické 

části. V předvýzkumu projektu jsem nejprve definoval výzkumný vzorek témat, které 

bylo vůbec možno zkoumat v analyzovaných fotografiích, a zároveň mi předvýzkum 

umožnil adekvátně definovat výzkumné otázky a podpůrné hypotézy jednotlivých 

zkoumaných okruhů. Díky předvýzkumu taktéž došlo k rozšíření původně plánované 

výzkumné metody, schválené v rámci doktorandských tezí disertační práce, o další 

vhodné výzkumné metody. Následně byl pomocí Instagram API (z angl. Application 

Programming Interface) získán reprezentativní vzorek instagramových fotografií,  

jež byly poté zkoumány kombinovanou metodou kulturní analytiky a kvantitativní 

statistické metody, rozšířené o prvky kvalitativní analýzy. Coby výstup výzkumné části 

projektu se na následujících řádcích pokouším popsat, jakým způsobem je ovlivňován 

způsob zpodobňování reality využitím identifikovaných filtrů a uživatelských autorských 

rutin. Výstupy výzkumu jsou v textu rozděleny dle jednotlivých myšlenkových tradic 

popsaných v teoretické části. Kapitola o kulturálních studiích se zaměřuje  

na instagramová publika a jejich rutiny, kapitola k sémiotice klade důraz na obsahovou 

stránku zkoumaného materiálu, třetí kapitola o diskurzu staví do centra zájmu skryté 

mocenské struktury odhalené ve výzkumném vzorku a kapitola čerpající z postmoderní 

tradice akcentuje specifika Instragramu jakožto samostatného média. 

4.1 Software studies jako společenskovědní metodologický přístup 
Žijeme v době, kdy tradiční humanitní disciplíny a jejich výzkumné metody nejsou 

schopny zpracovat takové množství dat produkovaných v naprosto novém kontextu,  

a zcela tak selhávají při jejich interpretaci (Manovich, 2002). Využití velkokapacitní 

počítačové analýzy a interaktivní vizualizace kulturních vzorů se mají dle Lva 

Manoviche stát stěžejní metodou v humanitních a kulturních vědách (Manovich, 

2009b). Manovichovy myšlenky se ostatně v této práci objevují opakovaně,  
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a to z důvodu Manovichova silného zaměření právě na Instagram. Ostatně jeho 

poslední kniha (2017) se zabývá výhradně Instagramovou fotografií.  

Nová média podle něj potřebují novou etapu mediální teorie, jejíž základy spatřuje  

v díle Roberta Innise a Marshalla McLuhana. Abychom pochopili logiku nových médií, 

je třeba se obrátit k počítačové vědě. Právě tam lze najít nové pojmy, kategorie  

či operace, které jsou charakteristické pro média, jež se stala programovatelnými.  

Od mediálních studií se přesouváme k softwarovým studiím – od teorie médií k teorii 

softwaru (Manovich, 2008).  

Éra masové konzumace kulturních obsahů, spojená zejména s rozmachem masových 

médií ve 20. století, je ve 21. století nahrazována érou jejich masové produkce. 

Koncept média je v prostředí internetu nahrazován pojetím sociálního média.  

Od začátku milénia pozorujeme na jedné straně změnu v přístupu k uživateli 

produkovaným obsahům (user generated content), kdy ještě kolem roku 2000 lze 

tvrdit, že majorita internetových uživatelů konzumuje zejména fotografie produkované 

minoritou profesionálních fotografů, v letech nultých a desátých uživatelé již konzumují 

ve stále větší míře fotografie pořízené fotografy neprofesionálními (Immergut & Kosut, 

2014). Na druhé straně je patrné, že je-li v 90. letech 20. století web publikačním 

médiem, stává se po roce 2000 médiem komunikačním – komunikace mezi uživateli 

zahrnuje krom emailové korespondence stále více též konverzace kolem 

produkovaných obsahů, posty na sociálních sítích, komentáře pod příspěvky, 

hodnocení, linky, odznaky, ale i fotky či videa (Pauwels, 2008b).  

Vzniká tak velké množství vizuálních dat, které nejsme s to v jejich rozsáhlosti 

analyzovat. Vedle již zmíněné automatizace a mechanizace vstupuje do hry 

algoritmický charakter digitálních vizuálních obsahů vytvářených uživateli. Tímto 

algoritmickým charakterem je popisována situace, kdy vznikají stovky a tisíce prakticky 

identických fotografií, jídla, mraků, autorů samotných apod. napříč kulturami  

či kontinenty, které jsou vytvářeny na základě mantinelů, jež nastavují použité 

technologie a využité sociální sítě. Když totiž digitální počítače začaly umožňovat 

masovou automatizaci fotografických obsahů, záhy následovala automatizace způsobu 

nahlížení a zobrazování jich samotných (Manovich, 1996).  

Tradiční sociálněvědní metody tím čelí potřebě vypořádat se s novým prostředím 

síťových médií a najít si funkční interpretační rámec. Manovich tvrdí, že pokud chceme 

jako výzkumníci úspěšně čelit tomuto novému stavu, je třeba úplně změnit způsob 

samotné vědecké práce a zvolit k tomu zcela nové vědecké postupy. Takto rozsáhlý 

digitální obsah již podle něj nelze zpracovávat tradičními metodami, naopak k jejich 

pochopení musíme začít využívat adekvátní technologické nástroje, jimiž byly 

vytvořeny zkoumané objekty. Velkokapacitní počítačové analýzy takto vznikajících 
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velkých dat a interaktivní vizualizace v nich obsažených kulturních vzorů se má v jeho 

optice stát základní výzkumnou metodou humanitních věd (Manovich, 2009b).  

Velká data (z angl. big data) chápeme jako soubory dat, které svou velikostí  

a komplexností přesahují lidskou schopnost shromažďovat, analyzovat a zpracovávat 

data běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase. Podle všeho  

se pojem big data stává v současnosti velmi frekventovaným tématem, a to navzdory 

tomu, že jen zlomek z nich se skutečně zpracovává a používá (srov. Rettberg, 2014). 

Můžeme tedy předpokládat, že se jedná o oblast lidského zkoumání, která na své 

bližší zpracování a uchopení ještě čeká. Na obecné rovině lze problematiku velkých 

dat charakterizovat na základě čtyř základních kritérií, jimiž jsou: 

a) Objem – objem dat, jak jsme si ukázali, se neustále zvyšuje a narůstá 

exponenciálně, každý nový uživatel nahraje více fotek, vytvoří více příspěvků, 

více komentářů atd. 

b) Rychlost – i rychlost neustále narůstá úměrně s tím, jak se zvětšuje objem dat, 

rychlost však narůstá i v rámci samotných vizuálních obsahů, které vznikají 

průběžně, což se týká např. produkovaných videí, klipů, záznamů pouličních 

kamer apod. 

c) Různorodost – velká data jsou často nestrukturovaná a je těžké je vhodně 

uchopit, vznikají na různých platformách, využívají různých technologií, 

vyskytují se na různých úložištích apod. 

d) Věrohodnost – k výše uvedeným třem charakteristikám se často připojuje ještě 

čtvrtá – věrohodnost – jež je též problematická kvůli nekonzistentnosti, 

neúplnosti, útržkovitosti či nejasnosti dat, jejichž zdrojem jsou zejména sociální 

sítě. 

(McCosker & Wilken, 2014).  

Jak jsem již zmínil výše, současný stav informační společnosti, která se vyznačuje 

mimo jiné právě neustálým rozšiřováním velkých dat, nemá podobu náhlé, skokové 

změny, u níž ještě přesně nevíme, co od ní očekávat. Právě naopak. Nové digitální 

technologie jsou očekávány s nadšením, s očekáváním, že naplní naše tužby, obecné 

blaho i touhu po osobním štěstí (Horáková, 2011). “Způsob, jakým vstupují nová média 

do naší společnosti, připomíná spíše vodní tok, který se rozlévá do spousty pramenů a 

pramínků, které protkávají industriální revolucí změněnou krajinu, stávají se její 

přirozenou součástí, a jejich síla tím slábne” (Horáková, 2011: 7). 
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4.2 Popis zvolené metody  
Předmětem mého zájmu v nejširším slova smyslu jsou vizuální obsahy produkované  

a šířené samotnými uživateli prostřednictvím sociálních médií. Tyto obsahy jsou 

podmnožinou obsahů známých jako user generated content, tedy sdělení či dat, která 

jsou aktuálně nejrychleji rostoucím typem obsahů vytvářených člověkem (Šik, 2013). 

Na základě potřeby zorientovat se v takto velkých datech vznikají po celém světě nové 

iniciativy, které reflektují potřebu jejich adekvátního uchopení. Jedna z takových 

iniciativ nese název Software Studies Initiative, která byla založena na University  

of California, San Diego, resp. při California Institute for Telecommunications  

and Information a jejím čelním představitelem je též Lev Manovich (2008).  

Jejím cílem je vytvořit zcela nové výzkumné paradigma, jež v sobě zahrnuje “také 

promýšlení nových způsobů základního výzkumu fenoménů a produktů současné 

kultury založených na využívání nejnovějších nástrojů IT, které nazval kulturní 

analytika” (Horáková, 2011: 131). Kulturní analytika označuje metodu použití 

technologií pro interpretaci rozsáhlých souborů vizuálních a kulturních dat, jak 

digitalizovaných, tak i původně digitálních. Vytváří přitom interaktivní vizualizace 

rozsáhlých obrazových či video kolekcí a rozšiřuje rámec zkoumání humanitních 

disciplín o kvantifikační metody, kdy je díky počítačovému zpracování dat možná práce 

s množstvím obrazového materiálu, a badateli je tak k dispozici celkový obraz 

sledovaného fenoménu (Manovich 2009b). Manovich zdůrazňuje nezbytnost 

zkušenosti s psaním softwaru a programováním, jako podmínky schopnosti promýšlet 

specifika programovatelných médií. Odvolává se na vlastní zkušenost s různými 

programovacími jazyky a tvrdí, že by dnešní studenti humanitních oborů měli znát 

principy programování, aby mohli kriticky uvažovat o programovatelných médiích  

v kontextu jiných kulturních kódů, jakož i v širším kulturním kontextu (Manovich 2003). 

Kultura je zde tedy pojímána ve svém nejširším významu, jako soubor statků  

a informací vytvářených člověkem. 

Kulturní analytiku jsem si ve schválených tezích zvolil za stěžejní metodu své 

disertační práce. Jak si však ukážeme na následujících stránkách, při aplikování 

kulturní analytiky na mnou zvoleném výzkumném vzorku tak, jak je užívána výše 

zmíněnými akademickými institucemi, jsem v průběhu svého výzkumu narazil na limity 

této metody, která sice umožňuje vizualizovat velké množství vizuálních dat, avšak její 

schopnost odpovědět na otázky zvolené hlavní hypotézy i podpůrných hypotéz 

k jednotlivým okruhům zkoumání se ukázala jako značně limitující. Z tohoto důvodu 

jsem rozšířil zvolenou metodu jednak o kvantitativní statistické zkoumání zvolených 

filtrů (srov. Rogers, 2013), coby individuálních elementů fotografií ve výzkumném 

vzorku, které uživatelé přidávají ke svým fotografickým sdělením. Tam, kde se to jevilo 
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jako relevantní, jsem navíc obě zvolené metody obohatil o prvky kvalitativního 

zkoumání. Tato kombinovaná metoda mi přinesla mnohé cenné poznatky v rámci 

jednotlivých zvolených společenskovědních přístupů k nahlížení mentálních filtrů 

ovlivňujících vnímání naší reality. Připomeňme si na tomto místě ještě jednou, že se 

jedná o perspektivu kulturálních studií, sémiotický pohled, diskurzivní přístup a pozici 

postmoderny.      

4.2.1 Vymezení metody a zasazení do kontextu mediálních studií 
Ve schválených tezích této disertační práce byla kulturní analytika (z angl. cultural 

analytics) deklarována jako hlavní výzkumná metoda, která měla tvořit dominantní 

metodologický rámec mé práce. Kulturní analytiku chápeme jako způsob zkoumání 

kulturních fenoménů a produktů současné kultury za pomoci nových technologií  

a nástrojů výpočetní techniky, jenž se vymezuje vůči tradičním výzkumným metodám 

humanitních studií (Manovich, 2009a).  

V základních intencích tohoto metodického přístupu se pohybuji i s druhou zvolenou 

metodou, za níž byla zvolena kvantitativní statistická analýza dat ze zkoumaného 

vzorku, avšak tato se odchyluje od běžného vizuálního zpracování dat, jak je zkoumá 

právě kulturní analytika. Vedle kulturní analytiky, jež v průběhu zkoumání narazila na 

své metodologické limity, tedy kladu důraz na statistickou analýzu dat, a jejich 

následnou vizualizaci, jako na klíčovou metodu této práce, která však stojí mimo přímé 

intence samotné kulturní analytiky. Na dvou místech práce se navíc jevilo jako vhodné 

využít prvky kvalitativního zkoumání, které kvantitativní výstupy obohatilo ještě  

o rovinu, kterou by jinak kvantitativní metody nebyly s to zachytit.  

Základem kvantitativního zkoumání, založeného na deduktivním principu, je testování 

hypotéz. Kvantitativní přístup má díky poměrně velkému výzkumnému vzorku vysokou 

reliabilitu. Na začátku každého výzkumu stojí vždy nějaký problém, který následně 

překládám do zkoumaných hypotéz, jež jsou poté zkoumáním verifikovány  

či falzifikovány. Výstupem je pak soubor potvrzených či zamítnutých hypotéz (Disman, 

2002). Kvantitativní metody se obecně vyznačují vysokou strukturovaností. Na začátku 

výzkumu jsem si definoval základní postupy analýzy, zvolil si měřené kategorie  

a proměnné a ustavil, jakým způsobem se tyto budou měřit. Následně na základě takto 

vymezených kritérií jsem provedl samotnou kvantitativní statistickou analýzu. 

Výstupem je pak standardizovaný výstup ve formě statistických údajů, z nichž lze 

vyčíst četnost určitého jevu, které jsem následně zasadil do příslušného kontextu  

či příčinných souvislostí, které měly za cíl osvětlit pozadí této četnosti či interpretovat 

jeho význam (Strauss & Corbin, 1999). Výhodou kvantitativního přístupu jsou veskrze 

standardizované výstupy v podobě statistických, sumarizovaných dat, jež však nejsou 
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sebevysvětlující, což znamená, že samy o sobě neobsahují svou vlastní interpretaci. 

Tato výhoda v podobě relativně malé zkreslenosti se tedy může jevit zároveň jako 

nevýhoda (srov. Sedláková, 2014), které se ve své práci snažím čelit prostřednictvím 

intepretace daných výzkumů pomocí konkrétních argumentů dané zvolené optiky, 

vybrané intelektuální tradice, jakož i zapojením prvků kvalitativního zkoumání, jak  

je uvedeno výše 

Zvolené metody se pohybují na pomezí studií nových médií a softwarových studií, 

které v rámci zkoumané výzkumné oblasti můžeme vnímat jako součást 

multidisciplinárního přístupu Mediálních studií (srov. Sedláková, 2014). Všechny 

metody mají za cíl zkoumat sdílené vizuální obsahy společně s dalšími prvky,  

jež uživatelé k jednotlivým příspěvkům připojují, a to ať už aktivně (hashtagy, 

fotografické filtry a další efekty), pasivně prostřednictvím funkcionalit, které 

k příspěvkům dodává sám Instagram (geolokace, datum a čas zveřejnění, reakce 

ostatních uživatelů) či implicitně, v podobě tvůrčích rutin či diskurzivních praktik.  

4.2.2 Formulování výzkumných otázek 
Jako hlavní výzkumnou hypotézu jsem si stanovil domněnku, že uživatelé Instagramu 

(producenti i konzumenti) užívají filtry a nechávají se podstatnou měrou ovlivnit  

jak při tvorbě významů vizuálních obsahů, tak při jejich čtení. Formálně pak z hypotézy 

vzešla následující výzkumná otázka, centrální pro celou disertační práci. 

 
 
Hlavní výzkumná otázka  

Využívají instagramoví uživatelé (producenti i konzumenti vizuálních obsahů)  

při tvorbě významů (na straně produkce) a jejich čtení (na straně interpretace) takové 

filtry, které oba tyto procesy významnou měrou ovlivňují? 

 

 

Následně jsem navázal na čtyři představené společenskovědní proudy, v jejichž 

intencích jsem formuloval vedlejší výzkumné otázky a hypotézy pro každý z těchto 

přístupů či intelektuálních škol.  
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Kulturální studia 
Výzkumná otázka 1:  
Je hlavní motivací uživatelů Instagramu získávání uznání druhých?  

Hypotézy:  
• Hypotéza 1: Lidé se snaží legitimizovat svou identitu (získávat likes, 

sledování a komentáře) na Instagramu prefabrikovaným způsobem,  

tedy používat populární hashtagy. 

• Hypotéza 2: Ti, kdo se na Instagramu snaží získat uznání, budou  

mít tendenci se uchylovat k většinově rozšířeným produkčním a obsahovým 

rutinám. 

 

 

Sémiotická tradice 
Výzkumná otázka 2:  
Jaké prvky jsou při vytváření obsahu na Instagramu dominantní? 

Hypotézy:  
• Hypotéza 3: Celosvětově populární filtry budou mít nejvyšší četnost.  

• Hypotéza 4: Čím oblíbenější filtr, tím vyšší relativní počet likes. 

• Hypotéza 5: Uživatelé mají tendenci užívat sytost, odstín a jas fotografií 

konkrétním dominantním způsobem. 

 

 

Teorie diskurzu 
Výzkumná otázka 3:  
Lze ve zkoumaném vzorku vypozorovat používání dominantních diskurzivních 

praktik? 

Hypotézy:  
• Hypotéza 6: Lokality s vyšším zastoupením budou mít vyšší relativní počet 

likes než ty méně časté. 

• Hypotéza 7: V turisticky atraktivních lokalitách bude vznikat větší podíl 

snímků než jinde. 

• Hypotéza 8: Aktivity dominující na Instagramu v konkrétní denní dobu budou 

korespondovat s obvyklým rozdělení činnosti během dne. 

• Hypotéza 9: Pro reprezentaci jednotlivých částí dne bude možné identifikovat 

soubory typických činností, objektů a narativů. 
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Postmoderna 
Výzkumná otázka 4:  
Vytváří si uživatelé Instagramu své vlastní komunikační sebereferenční rámce?  

Hypotézy:  
• Hypotéza 10: Nejznámější sebereferenční hashtagy budou mít obecně vyšší 

četnost než jiné. 

• Hypotéza 11: Sebereferenční hashtagy by měly příspěvkům, u nichž  

se vyskytují, pomoci být úspěšnější než ty, kde chybí. 

• Hypotéza 12: Příspěvky s větším počtem hashtagů by měly mít větší 

popularitu než ty s menším. 

• Hypotéza 13: Nejčastěji se vyskytující hashtagy by měly mít relativně nejvyšší 

počet likes. 

  

Jednotlivé otázky a hypotézy, stejně jako některé v nich použité pojmy, budou 

následně blíže popsány v odpovídajících kapitolách. V samotném výzkumu jsem  

se pak zaměřil vždy na jednu až dvě oblasti filtrů doprovázejících tvorbu a interpretaci 

vizuálních obsahů na Instagramu, a k těmto jsem přistoupil tak, aby mi dokázaly  

co nejlépe odpovědět na jednotlivé zvolené otázky, a verifikovat či falzifikovat příslušné 

hypotézy. Jádrem hlavní i vedlejších otázek a hypotéz je přitom předpoklad, že tvorba 

každého obsahu je již determinována formou či médiem, které pro jeho vytváření  

a šíření využíváme. 

4.2.3 Vymezení výzkumného vzorku 
Začátkem mého zkoumání bylo pátrání po adekvátním výzkumném vzorku, který  

by zároveň spojovala zřetelná společná linka, aby bylo možno na jedné straně 

předpokládat, že se jedná o vzorek, který bude zároveň garantovat dostatečně 

rozmanité zastoupení jednotlivých typů uživatelů, konzumentů, obsahů, míst, 

produkčních rutin apod., a zároveň jeho jednotlivé fotografie pojí alespoň jeden 

společný element, aby byl vzorek dostatečně konzistentní. Nakonec jsem takový 

vzorek nalezl mezi fotografiemi pocházejícími geograficky z domácího kulturního 

prostředí. Analyzoval jsem celkem 79 727 instagramových fotografických záznamů 

pořízených v období 1. června až 31. srpna 2016, z nichž 52 007 jsem měl fyzicky  
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dostupných ke stažení.8 Spojujícím prvkem bylo místo, kde byly tyto pořízeny, a sice 

Praha, hlavní město České republiky. Ostatní kritéria nerozhodovala. Využil jsem toho, 

že tento vzorek byl v minulosti stažen pro účely tematické konference Prague Hacks 

2016 a mohl jsem s ním operovat jako s uceleným a jasně vymezeným vzorkem, který 

je zároveň stále dostatečně rozsáhlý na to, aby o něm bylo možno hovořit jako  

o velkých datech (big data), stejně jako o vzorku reprezentativním. Ke všem 79 727 

fotografickým záznamům jsem měl k dispozici následující metadata:  

• Identifikační číslo snímku; 

• Datum vytvoření; 

• Text příspěvku; 

• Uživatelské jméno; 

• Počet komentářů u příspěvku;  

• Typ fotografického filtru; 

• Počet likes příspěvku; 

• URL adresu příspěvku;  

• Zeměpisnou délku a šířku pořízení snímku;  

• Seznam hashtagů. 

Z programu ImagePlot se mi pak v rámci kulturní analytiky podařilo získat dodatečně 

ještě další metadata, jimiž byly: 

• Průměrná sytost snímku; 

• Průměrný odstín snímku; 

• Průměrný jas snímku. 

V tezích této disertační práce jsem předpokládal, že se mi podaří pořídit výzkumný 

vzorek v průběhu tří po sobě jdoucích let, abych mohl srovnat i to, jak se podobné 

fotografie od sebe liší v čase, od tohoto záměru jsem byl nicméně nucen upustit. 

Důvod byl dvojí. Jednak se v případě výše uvedeného vzorku jednalo o materiál, který 

byl sám o sobě natolik rozsáhlý, že přinesl širokou paletu výstupů i bez zohlednění 

případné časové roviny, druhý důvod pak byl čistě technického charakteru. V roce 

2016 Instagram dramaticky omezil možnost využívání Instagram API (Application 

Programming Interface) za účelem stažení cizích fotografií pouze na základě 

vybraného společného klíče. Instagram takto do určité míry uzavřel platformu do sebe, 

                                                
8 Některé instagramové fotografie z vymezeného vzorku nebylo možné z různých důvodů (vesměs kvůli 
nastavení soukromí) fyzicky stáhnout, ačkoliv připojená metadata jako počty likes, hashtagy, čas 
zveřejnění, geolokační data apod. k nim byla v pořádku dostupná. Fakticky to znamenalo, že kulturně 
analytický výzkum, jakož i kvalitativní analýza obrazových obsahů mohla být provedena pouze  
na vzorku 52 007 fotografií, zatímco do kvantitativní statistické analýzy založené na zkoumání 
přidružených metadat bylo zahrnuto všech 79 727 fotografických záznamů.   
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výrazně zkomplikoval práci i případným výzkumníkům, kteří by chtěli zkoumat libovolný 

vzorek fotografií na základě např. libovolného hashtagu, času a místa pořízení apod. 

Naproti tomu fotografie, které pocházely z Prahy, přičemž tyto v sobě zahrnovaly jak 

fotografie českých autorů, tak fotografie zahraničních návštěvníků či turistů, poskytly 

dostatečné množství zkoumaného materiálu, abych z nich dokázal abstrahovat 

výstupy, které se nepojí nutně jen k domácímu kontextu, ale kopírují univerzální 

produkční, obsahové i technologické vzorce a rutiny, které lze nalézt nejen v České 

republice, či Evropě, ale sahají, jak se pokusím dále ukázat, za hranice našeho 

společenského kontextu. Díky tomu se mi podařilo z takto vymezeného výzkumného 

vzorku získat data, která mi poskytla cenné informace o instagramových producentech 

i recipientech, obsazích a způsobech zpodobňování, ale též do značné míry  

o samotném Instagramu a jeho limitacích, které následně ovlivňují finální podobu 

popisované reality, jež lze taktéž vnímat jako jeden ze zkoumaných a popisovaných 

filtrů.     

4.2.4 Popis metody aplikované na instagramové fotografie 
Při výzkumu jsem nejprve zvolil postup platný pro každou ze zvolených metod, čímž 

jsem zajistil jeho relevanci a reliabilitu, a to v následujícím pořadí:  

1) Stanovení hypotéz pro verifikaci či falzifikaci; 

2) Stanovení výzkumného vzorku; 

3) Předvýzkum, ověření validity vzorku z hlediska očekávaných výstupů; 

4) Definice okruhů, jež lze v rámci výzkumného vzorku sledovat; 

5) Definování proměnných, jež budu měřit; 

6) Kódování jednotlivých proměnných, popř. rozřazení do případných kategorií; 

7) Vizualizace shromážděných dat; 

8) Analýza a interpretace výstupů; 

9) Formulování výzkumných závěrů. 

Pro vizualizaci většiny závěrů kvantitativního průzkumu jsem využil funkcionalit 

softwaru Tableau, 9  coby hlavního vizualizačního nástroje této práce. V případě 

vizualizace časových křivek produkce instagramových fotografií v průběhu dne jsem 

použil grafy programu Microsoft Excel. Pro získání výstupů Manovichovy metody jsem 

pracoval se softwarem ImagePlot vyvinutým již zmiňovanými zástupci Software 

Studies Initiative. Při samotné intepretaci takto získaných dat jsem aplikoval vždy 

závěry a argumentace jednotlivých zvolených společenskovědních přístupů.  

 

 

                                                
9 Nástroj je veřejně dostupný na: https://public.tableau.com/ [stav ke dni 1. dubna 2019]. 
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Výzkum 
 

Ve vizuální komunikaci sice používáme mainstreamové technologie, smartphony, 

tablety, a jsme zapojeni do hegemonních globálních komunikačních struktur jako 

uživatelé Google či Facebooku, ale zároveň se účastníme výstav avantgardního umění 

či alternativních hudebních festivalů, abychom z těchto událostí činili záznamy  

a reporty při využití výše uvedených kanálů, přičemž tyto ještě s oblibou zabalíme  

do působivého rádoby uměleckého stylu prostřednictvím předpřipravených vizuálních 

fotografických filtrů. Přitom se řídíme ideály krásy určovanými světem komerční 

spotřeby, což je mimochodem přesně to, proti čemu avantgardní umění více než 

padesát let bojovalo (Eco, 2005). 

Nastupující generace médií, ať už se objeví ve kterékoliv době na kterémkoliv místě, 

má tendenci přivlastňovat si a napodobovat již existující mediální formy. Novější 

médium vylepšuje starší mediální formy tím, že do sebe zahrne některé prvky staršího 

média, a tyto dále vylepší, rozšíří či úplně nahradí. Marshal McLuhan (2000) používal 

pro tento proces, kdy nové médium vylepšuje starší mediální formy, pojem remediace. 

Rozhlas takto využil některé prvky tištěných periodik a telegrafického šíření zpráv  

a nahradil je mluveným slovem, televize mluvený projev doplnila obrazem, nová média 

využívají na různých místech principů všech tří předchozích atd. Nemusí tedy být 

nutně překvapivé, že takto vznikající digitální fotografie se pokoušejí využívat 

funkčních principů někdejších avantgardních směrů, které se v průběhu času staly 

součástí široce přijímané kultury (Tinkler, 2008). Obdobné propojení nalezneme  

u Instagramu, který, ačkoliv se jedná o příklad nového média par excellence, vznikl 

paradoxně ze záliby jeho tvůrců v retro podobě fotografií minulosti. Instagram totiž 

historicky vznikl s tím záměrem, aby výsledné fotografie co nejvíce evokovaly 

fotografie pořízené starými fotoaparáty Polaroid (srov. Manovich, 2017), tedy aby nově 

vzniklé fotografie působily co nejvíce retro (Alper, 2013).  

     

5.1 Předvýzkum 
A právě tendence odkazovat co nejvíce na ono retro do určité míry vymezila způsob, 

jakým jsem přistupoval k výzkumnému vzorku. Pomocí předvýzkumu jsem však 

vzápětí odhalil, že pouze tato optika by byla velmi omezená, a že zvolený vzorek 

nabízí mnohem širší pole zkoumání. Na jedné straně jsem tedy předpokládal, že onen 

patrný retro nádech mi poskytne primární výkladový rámec, skrze nějž budu následně 

zkoumanou problematiku interpretovat, což bylo i důvodem původně zvolené metody 

kulturní analytiky, na straně druhé byl ale takto shromážděný materiál opatřen 
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množstvím doprovodných prvků či metadat, jejichž kompletní seznam je uveden 

v kapitole 4.2.3. Z těch, které se nakonec pro můj výzkum ukázaly jako klíčové, 

vyberme zejména: seznam použitých hashtagů, počet likes u příspěvků, typ 

fotografického filtru, zeměpisnou polohu či čas vytvoření.    

Předvýzkum projektu měl tedy za cíl vydefinovat seznam témat, jež bylo možné 

v uvedeném vzorku zkoumat, a zároveň případně korigovat či formulačně zpřesnit 

výzkumné otázky a hypotézy. V této fázi zkoumání jsem měl k dispozici pouze výtah 

databáze, tzv. JSON soubor, s jehož pomocí bylo možné extrahovat jednak tabulku  

v podobě souboru MS Excel, kde každý řádek odpovídal jedné fotografii,  

a v jednotlivých sloupcích byla vypsána příslušná metadata. A dále mi tento soubor 

umožnil stáhnout si jednotlivé fotografie, umístěné na externích serverech Instagramu, 

přímo do lokálního počítače, kde s nimi bylo dále pracováno. V rámci předvýzkumu 

jsem tedy nejprve manuálně a v podstatě nestrukturovaně procházel jednotlivé 

fotografie a jim příslušná metadata, abych si definoval, co nám vlastně zvolený 

výzkumný vzorek umožňuje zkoumat. Již v rámci předvýzkumu se začaly objevovat 

některé opakující se produkční rutiny, hashtagy či tematické okruhy, na něž se blíže 

zaměřuji v následujících kapitolách.   

 Zároveň jsem v rámci předvýzkumu zaměřil svou pozornost na samotnou, původně 

předpokládanou a v tezích schválenou metodu kulturní analytiky, abych zjistil její 

možnosti, i případné limitace, což následně vedlo k rozšíření metody o kvantitativní 

statistickou analýzu, jakož i prvky kvalitativního výzkumu, které mi umožnily 

interpretovat jednotlivá metadata, a tím vhodně odpovědět na výzkumné otázky  

a reagovat na stanovené hypotézy.  

Limity metody kulturní analytiky byly zkoumány prostřednictvím softwaru ImagePlot10 

vytvořeného iniciativou Software Studies Initiative. ImagePlot je volně dostupný nástroj 

na vizualizování velkého množství obrázků či fotografií jakékoliv velikosti,  

a je implementován jako makro k open source softwaru na zpracování obrazových 

materiálů s názvem ImageJ. 11  Kulturní analytika, tak jak ji popisuje sám Manovich 

(2009a), umožňuje vizualizovat velké soubory vizuálních dat a shlukovat, či klastrovat 

(z angl. clustering), dle jednotlivých vizuálních parametrů – viz Obrázek 2, jakými jsou 

tonalita, hloubka či barevnost (Šik, 2013), na hlavní výzkumnou otázku však odpověď 

přinést nedokázala, a nabídla pouze dílčí odpovědi na vedlejší výzkumné otázky 

popisované v Kapitole 5.1.1.     

                                                
10 Nástroj je veřejně dostupný na: http://lab.softwarestudies.com/p/imageplot.html [stav ke dni 1. dubna 
2019]. 
11  Software je veřejně dostupný na: https://imagej.nih.gov/ij/download.html [stav ke dni 1. dubna 2019].  
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Obrázek 2: Příklad výstupů z kulturní analytiky, která byla původně zvažována jako hlavní výzkumná metoda 
 

Mé hypotézy a výzkumné otázky sice vycházejí z potřeby zkoumat instagramové 

fotografie jakožto části vizuální komunikace, avšak v rámci předvýzkumu bylo čím dál 

jasnější, že doprovodná metadata mi poskytnou mnohem více odpovědí v rámci 

zpracovávaného materiálu, než samotná vizuální stránka fotografií. Z tohoto důvodu 

jsem předpokládanou výzkumnou metodu zrevidoval, a její jádro postavil  

na kvantitativní analýze zmiňovaných doprovodných metadat. To samozřejmě 

neznamená, že bych na vizuální stránku zkoumaných příspěvků úplně rezignoval, 

avšak v nově zvolené metodě se opírám primárně o kvantitativní zpracování  

dat, zatímco zkoumání vizuální stránky obsahů je výzkumnou činností doprovodnou, 

kdy volím spíše kvalitativní analýzu. 

Předvýzkum, který měl za cíl získat obecný přehled o souboru výzkumného vzorku,  

jež svým rozsahem již odpovídá formátu velkých dat (McCosker & Wilken, 2014), 

v mém případě soubor o rozsahu více než 50.000 fotografií, vedl tedy k přehodnocení 

výzkumné metody a do značné míry celého výzkumného přístupu této práce. Zároveň 

však předvýzkum přispěl k formulování výzkumných otázek a hypotéz tak, jak jsou 

popsány v kapitole 4.2.2. V dalších kapitolách si ukážeme, k jakým závěrům mne takto 

nově definovaná metoda zkoumání dovedla.  

5.2 Výstupy výzkumu 
Na následujících stránkách se budu zabývat výstupy, které vzešly ze zvolené 

kombinace výzkumných metod. Výstupy jsou vždy nahlíženy optikou 

konkrétní intelektuální školy či tradice tak, jak byly popsány v teoretické části práce. 

Tyto myšlenkové tradice zároveň vymezují způsoby interpretace empiricky 

zpracovaného materiálu mající za cíl zkoumat konkrétní filtry, v nejširším slova smyslu, 

jak jsem se je snažil vymezit výše, v kontextu instagramové produkce a percepce,  
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jež mohou ovlivňovat zpodobňování a vnímání reality. Jen v krátkosti si připomeňme  

o které čtyři perspektivy se jedná. 

• Kulturální studia, nahlížející filtry jako prostředek sebeidentifikace – zaměřeno 

na chování instagramového publika; 

• Sémiotická škola, která se zaměřuje na vizuální stránku znakovosti příspěvků  

ze zkoumaného vzorku – kladoucí důraz na instagramový obsah;  

• Teorie diskurzu, jež interpretuje zkoumaný materiál z pohledu filtrů coby 

mocenských struktur – staví do popředí mocenské prosazování dominantního 

diskurzu; 

• Postmoderna, pátrající po aspektech simulované reality instagramových 

příspěvků – zkoumající Instagram jako unikátní médium. 

Každý z výše uvedených přístupů nabízí interpretační nástroj, v němž jsou zohledněny 

vždy vybrané aspekty daného způsobu nazírání, které umožňují nahlížet 

interpretovaný vzorek z různých úhlů. 

5.2.1 Kulturální studia 

Výzkumná otázka 1:  
Je hlavní motivací uživatelů Instagramu získávání uznání druhých?  

Hypotézy:  
• Hypotéza 1: Lidé se snaží legitimizovat svou identitu (získávat likes, 

sledování a komentáře) na Instagramu prefabrikovaným způsobem,  

tedy používat populární hashtagy. 

• Hypotéza 2: Ti, kdo se na Instagramu snaží získat uznání, budou  

mít tendenci se uchylovat k většinově rozšířeným produkčním a obsahovým 

rutinám. 

 

V teoretické části práce jsem si v souvislosti kulturálními studii tematizoval otázky, proč 

máme tendenci zobrazovat na Instagramu náš život zajímavější, než ve skutečnosti  

je, a předháníme se v tom, kdo navštívil exotičtější destinace nebo si dal v kavárně 

dortík patřičných estetických kvalit. V nejširším kontextu se tedy v této kapitole 

zaměřím na filtr, který bychom mohli pojmenovat jako unikátní životní kontext uživatelů. 

V užším pojetí mě dále zajímá, zda se uživatelé Instagramu snaží legitimizovat svou 

vlastní existenci a potvrzovat identitu prostřednictvím vytváření fotografií 

zaznamenávajících jejich všednodenní momenty. 

Identitu zde přitom nechápejme jako jakousi neměnnou esenci či pevný fundament 

lidské existence, jedná se spíše o soubor předváděných příznaků či komunikačních 

aktivit, které jsou předváděny a předkládány okolní společnosti. Identita je tedy  
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ze všeho nejvíc performativním aktem, jakýmsi sociálně regulovaným divadlem, které 

je kulturně utvářeno prostřednictvím opakovaných stylizovaných vzorců chování 

jednotlivce v čase (Butler, 1999). V dnešní době jsou mladí lidé socializováni televizí, 

reklamou či sociálními médii, a je jim neustále předkládáno, že mají možnost stát  

se v životě hypoteticky čímkoliv, čím jen budou chtít. Filmy, hudební videa či lifestylové 

magazíny pak vyzývají své konzumenty, aby zbořili zdi předsudků, dali průchod svým 

touhám a nechali projevit svou individualitu tím, že si budou pořizovat drahé oblečení, 

kosmetiku či neotřelé volnočasové aktivity (Benwell, 2003). Obdobnou roli zaujímají 

stále více též sociální média, jež nám dávají možnost být ve spojení takřka s celým 

světem, a to na bezprostřední bázi. Aktuální globální rozšíření mobilních zařízení  

a připojení k internetu otevřelo možnosti produkovat a konzumovat digitální obsahy, 

čímž se obrazy staly všudypřítomnými (Hunsinger & Senft, 2013). Z tohoto úhlu 

pohledu nám sociální média poskytují jakousi konceptuální mapu, která nám umožňuje 

bezpečnou navigaci okolní společností a světem kolem nás, ať už se jedná o náš 

přístup ke zdraví, vztahům či našemu postavení v konzumní kultuře (Kietzman, 2011). 

V mém zkoumání byla tato problematika uchopena následovně. Nejprve jsem  

se zaměřil na první výzkumnou hypotézu, tedy zda se uživatelé snaží legitimizovat 

svou identitu na Instagramu, získávat likes od ostatních uživatelů, prefabrikovaným 

způsobem, tedy v tomto případě prostřednictvím předpřipravených populárních 

hashtagů. Jako vhodnou metodu jsem zvolil kvantitativní zkoumání užití populárních 

hashtagů z výzkumného vzorku. Seznam 200 globálně nejpopulárnějších hashtagů  

na Instagramu 12  jsem roztřídil na sebereferenční hashtagy a ty, které odkazují  

k vlastnímu obsahu fotografie, zkráceně takové, které lze na základě předchozích 

poznatků z teoretické části práce označit jako denotativní. Z uvedeného seznamu jsem 

32 označil jako sebereferenční, 168 pak jako denotativní. Na základě třídění druhé 

jmenované kategorie jsem tyto hashtagy roztřídil do 15 tematických okruhů, které 

budou následně využity pro potřeby výzkumu – viz Tabulku 1. Hashtagy v pravém 

sloupci jsou uvedeny pouze pro ilustraci a pocházejí z výše zmíněného žebříčku 

nejpopulárnějších hashtagů. Takto identifikovanými 15 tematickými okruhy jsem získal 

srovnávací rámce, s nimiž bylo možno poměřovat hashtagy připojené k fotografiím 

z výzkumného vzorku, a následně s tímto srovnáním dále pracovat.  

  

 
 
 
 

                                                
12 Seznam je volně dostupný na: https://top-hashtags.com/instagram/ [stav ke dni 1. dubna 2019]. 
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Lidé, zvířata #me #girl #boy #life #live #memories #eyes #dog #cat #puppy #cats #dogs  

Vztahy (rodina, přátelé, zvířata) #friends #family #girls #love 

Rituály (svatba, diplomová práce) #baby #wedding #christmas #birthday #halloween 

Místní určení  #london #nyc #paris #dubai #indonesia #japan #italy #usa #newyork 

Prostředí #landscape #sun #beach #sunset #sky #home #sea #hot #nature #clouds 
#architecture #snow #flower 

Časové určení #goodmorning #weekend #sunday #morning #day #daily #summer #night #winter 
#spring #goodnight 

Lifestyle (móda, vlasy, nehty, 
tetování, piercing, design 
interiéru) 

#beauty #look #lifestyle #fashion #beautiful #style #healthy #makeup #hair #ootd 
#swag #tattoo #fitfam #nails #dress #health #shoes #outfit #moda  #model #motivation  

Jídlo, nápoje #foodporn #food #yumm #cofee #foodie #dinner #delicious #breakfast #yum #lunch 

Fotografie, umění #photography #photo #photographer #art #artist #design #drawing #inspiration 
#illustration #sketch #anime 

Cestování #travel #holiday #vacation #trip #wanderlust 

Relax (party, koncerty, odpočinek)  #music #party #relax 

Cvičení #bodybuilding #training #fitness #gym #fit #workout 

Štěstí, zábava  #smile #happy #blessed #fun #lol #funny 

Vlastnosti přisuzované 
subjektům fotografie 

#pretty #cute #amazing #cool #sweet #awesome #nice #loveit #good #black #pink 
#blue #blackandwhite #red #green #white #vintage #handmade 

Zboží (značky, vztah k věcem) #shopping #new #iphonesia #nike #good #luxury 

Tabulka 1: Seznam 200 nejpopulárnějších hashtagů na Instagramu obecně 
 
Jak vidno, jedná se o poměrně rozmanitou škálu kategorií, kde na jedné straně stojí 

kategorie vztahující se k popisu určitých věcí (Lidé & zvířata; Jídlo & nápoje)  

či focených scenérií (Místní určení; Prostředí; Zboží), dále můžeme sledovat kategorie 

abstraktnějšího uchopení určité činnosti (Rituály; Cestování; Cvičení; Lifestyle), vedle 

toho lze sledovat kategorie popisující vlastnosti či atributy samotné fotografie coby 

použitého média (Časové určení; Fotografie & umění; Vlastnosti přisuzované 

subjektům fotografie), až po ryze abstraktní faktory (Vztahy; Štěstí & zábava; Relax) 

Těchto 15 kategorií jsem použil jako matrici okruhů, kterou jsem následně aplikoval  

na našem výzkumném vzorku tak, že jsem ve vzorku použité hashtagy přiřadil vždy  

k jedné z těchto 15 kategorií. Ke kategoriím v levém sloupci jsem tedy přiřadil vždy 

konkrétní hashtag z výzkumného vzorku. Faktory, které jsem sledoval, jsou četnost 

výskytu, počet likes celé kategorie a průměrný počet likes na příspěvek, u něhož  

se hashtag vyskytl. Důležitým pravidlem bylo, že každý hashtag mohl být zároveň 

přiřazen pouze jedné kategorii, pokud se u určitého hashtagu zdálo jeho přiřazení  
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na hraně dvou či více kategorií, zvážil jsem kontext, v němž se tento konkrétní hashtag 

nejčastěji objevoval ve vztahu k příslušným fotografiím, a podle tohoto jsem zvolil 

kategorii, která se zdála nejvíce vhodná.  

 

Lidé, zvířata #czechgirl #girl #czechboy #me #brunette #boy #blonde #praguegirl #model 
#blondie #man #pragueboy #gay #animal #dog #cat #life #live 

Vztahy (rodina, přátelé, zvířata) #friends #girls #czechgirls #family #couple #with #friend #inlove #boyfriend #kiss 
#bestfriends #boys #mylove #together #love 

Rituály (svatba, narozeniny) #wedding #birthday 

Místní určení  #prague #praha #czechrepublic #naplavka #vltava #praguecastle #prag #zoo 
#charlesbridge #praguestagram #airport #прага #praga #zoopraha #castle 
#praguelife 

Prostředí #nature #sun #sunnyday #view #sky #work #sunset #city #river #water 
#architecture #home #clouds #sunny #flowers #street #garden #park  

Časové určení #summer #night #day #morning #summertime #weekend #today #2016 #friday 
#evening #goodmorning #sunday #summer2016 #saturday #time 

Lifestyle (móda, vlasy, nehty, 
tetování, piercing, design) 

#fashion #style #dnesnosim #healthy #beautiful #lifestyle #beauty #makeup #tattoo 
#fashion #hair #longhair #dress #outfit #ootd 

Jídlo, nápoje #food #foodporn #yummy #breakfast #coffee #drink #beer #dinner #dnesjem 
#delicious #coffeetime #lunch #icecream #vegan #wine #foodie 

Fotografie, umění #art #design #inspiration #photo #photography #photoshoot 

Cestování #trip #holiday #travel #holidays #dnescestujem 

Relax (party, koncerty, odpočinek) #party #chill #relax #music #concert #walk #antiworldtour #blogger 

Cvičení #fitness #fit #workout #gym #training #sport #running #bodybuilding 

Štěstí, zábava #fun #happiness #happy #smile 

Vlastnosti přisuzované 
subjektům fotografie 

#czech #blackandwhite #black #cz #white #red #pink #homemade #loveit 
#amazing #best #top #nice #sweet #cute #hot 

Zboží (značky, vztah k věcem) #my #nike #shopping #iphone #starbucks #new 

Tabulka 2: Hashtagy z výzkumného vzorku rozdělené podle 15 identifikovaných kategorií 
 

Zaměřme se ovšem nejprve na první oblast výzkumu, na niž jsem upřel v rámci 

aplikování kvantitativního zkoumání svůj zájem tak, že jsem měřil celkový výskyt všech 

hashtagů v rámci zkoumaného vzorku, který jsem následně vizualizoval formou 

jednoduchého sloupcového grafu – viz Obrázek 3. Touto formou jsem dosáhl přehledu 

celkového počtu výskytu všech hashtagů v dané kategorii.    
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Obrázek 3: Celkový počet výskytu všech hashtagů v kategorii 
 

Pro srovnání na této straně uveďme druhý graf – viz Obrázek 4 – který zohledňuje 

počet likes, které byly uděleny fotografiím s daným hashtagem. Srovnáním obou grafů 

konfrontuji chování producentů a konzumentů zkoumaných obsahů.   

 

 
Obrázek 4: Průměr likes na jedno použití hashtagu 
 

Stavím zde proti sobě, a s tímto přístupem se budeme setkávat i v dalších pasážích 

výzkumné části této práce, jednak stranu producentů (celkový počet vytvořených 

fotografií s daným příznakem) a jednak stranu recipientů (počet likes udělených 

recipienty fotografiím s daným příznakem). Šlo mi zde o získání agregátních dat  

a porovnání výběrových souborů mezi sebou, kde na jedné straně stojí tendence 



70 

autorů fotografií prezentovat v produkovaných obsazích daný popisovaný příznak,  

či filtr, na straně druhé jsou zkoumány reakce recipientů na tytéž filtry.  

Zdaleka nejpoužívanější kategorií hashtagů bylo, nikoli překvapivě, Místní určení,  

což vyplývá z definice vzorku, kdy všechny fotografie byly vytvořeny na území Prahy.   

Hashtagy spadající do kategorie Místní určení byly zřetelně nejúspěšnější co do podílu 

výskytu (22,8 %). Až daleko za Místním určením byly další kategorie Lidé a zvířata, 

Vlastnosti subjektů fotografie, Prostředí a Vztahy. Místní určení v kombinaci s dalšími 

hashtagy Prostředí a Časové určení přitom tvořily skupinu fotografií s časovou a místní 

příslušností. Časové určení, Místní určení, Prostředí, ale do určité míry i Vztahy jsou 

kategorie, pomocí nichž uživatel manifestuje příslušnost ke kolektivní identitě. Naopak 

spíše individualizované hashtagy jako Jídlo, nápoje, Lifestyle či Relax zůstávají mezi 

méně často se vyskytujícími hashtagy.  

Z toho vyplývá, že autoři fotografií preferovali více kolektivní hashtagy, které mají 

potenciál oslovit široké publikum, nad hashtagy individuálními, které více referují 

k individuálním prožitkům a zkušenostem jednotlivých autorů. Autoři fotografií tedy více 

sahají k hashtagům spadajícím do kolektivního repertoáru než k těm, které demonstrují 

jejich individualitu. Opět se nám zde ukazuje, jak prostřednictvím fotografií kopírujeme 

kolektivní paměť (Pink, 2011). 

Zaměřím-li se však na stranu recipientů, tedy stranu ukládání individuální paměti (Van 

Dijck, 2005), jejichž reakce se projevují prostřednictvím udělených likes – viz Obrázek 

4, pak zde situace není již zdaleka tak jednoznačná. V grafu ukazujeme průměrný 

počet likes na jedno použití hashtagu, které jsem vyhodnotil jako validnější,  

než kdybych sledoval pouze absolutní počty udělených likes v dané kategorii, neboť 

různé kategorie hashtagů se vyskytují ve zkoumaném vzorku v různé míře,  

jak vyplynulo již z Obrázku 3. Místní určení v této optice již zdaleka nehraje  

tak významnou roli, ale naopak výrazně dominují hashtagy z kategorie Lifestyle, 

Cvičení, Lidé, zvířata či Jídlo, nápoje. Naproti tomu hashtagy kolektivní kategorie 

Rituály, Relax, Prostředí i Fotografie, umění zůstávají spíše vzadu.  

Očekávání autorů nejsou zcela v souladu s reakcemi recipientů, a naopak se ukazuje, 

že hashtagy, které jsou využívány v největší míře, v konečném důsledku nepřinášejí 

výraznou odezvu ze strany recipientů. Zajímavé je tento rozpor pozorovat u kategorií, 

které neměly zřetelné zastoupení co do počtu použitých hashtagů z této kategorie, jako 

Lifestyle a zejména Cvičení, které pak v počtu udělených likes zaznamenávaly 

v průměru největší odezvu, naopak Místní určení, zaznamenalo tendence zcela 

opačné, což se do určité míry týkalo též kategorií Časové určení či Prostředí, kde však 

tato tendence není tak markantní.   
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Z výše uvedeného plyne potvrzení mé první hypotézy, tedy že se lidé snaží 

legitimizovat svou identitu, jakožto sérii performativních aktů, prostřednictvím 

opakování populárních hashtagů, které mají potenciál zasáhnout větší skupinu 

recipientů. Jak se však také ukázalo, recipienti mají tendenci reagovat svými likes  

na více individualizované hashtagy. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy jako autoři 

máme tendenci používat určitý typ spíše kolektivních hashtagů, zatímco jako recipienti 

oceňujeme svým like naopak spíše hashtagy individuální.   

Pro srovnání na tomto místě ještě uveďme celkový počet výskytu hashtagů  

dle jednotlivých kategorií mezi top 200 nejpoužívanějšími hashtagy – viz Obrázek 5. 

Top 200 jsem zvolil jako nejmenší relevantní vzorek, neboť při vybrání top 100  

a zachování 15 kategorií jsem nedostal vzorek dostatečně velký, aby zahrnoval 

všechny kategorie.  

 
Obrázek 5: Počet hashtagů v konkrétní kategorii mezi top 200 nejpoužívanějšími hashtagy 
 

Z této vizualizace společně s výstupy uvedenými v grafech Obrázků 3 a 4 vyplývá,  

že pokud bychom jako uživatelé Instagramu chtěli sázet takříkajíc na jistotu z hlediska 

potenciálního zásahu, měli bychom sáhnout po kategoriích typu Lidé, zvířata nebo 

Jídlo, nápoje, které mají jak solidní výskyt co do použití hashtagů ze strany 

producentů, tak co do odezvy konzumentů. 
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Při analyzování zkoumaného vzorku fotografií pro účely této kapitoly jsem se dále 

zaměřil jak na podobnosti obsahové stránky jednotlivých fotografií, tak na způsob, 

jakým byly jednotlivé fotografie stylizovány, a identifikoval jsem některé produkční 

rutiny, které se objevovaly opakovaně. Abych mohl potvrdit či vyvrátit i druhou 

hypotézu této práce, tedy předpoklad, že se uživatelé Instagramu snaží získat uznání 

prostřednictvím opakování produkčních a obsahových rutin, zahrnul jsem do výzkumu 

více kvalitativní uchopení zkoumaných fotografií, které mi umožnilo i tuto hypotézu 

verifikovat. 

Z předchozích částí již víme, že fotografie určené k šíření po internetu máme coby 

autoři tendenci stylizovat, a to zřetelně jinak, než kdybychom fotili soukromé fotografie 

(Van Dijck, 2008). Co se týče místního určení, uživatelé měli v prvé řadě tendenci 

zpodobňovat známá místa či turisticky zajímavá zákoutí Prahy – příklady jsou 

znázorněny na Obrázku 6, což vyplývá již z charakteru zvoleného vzorku, v němž byla 

spojitost s Hlavním městem základním společným parametrem všech vybraných 

fotografií.     

     
Obrázek 6: Fotografie známých či oblíbených míst 
 

Zpodobňování známých míst je tak jedna z produkčních rutin, které jsem  

ve zkoumaném vzorku identifikoval, a to jako opakovaně se objevující obsahové 

schéma zpodobňovaných témat. Mezi další identifikované rutiny co do obsahu 

fotografií (příklady těchto tematických rutin viz Obrázek 7) patřily následující okruhy:  

• Jídlo a pití; 

• Květiny; 

• Sportovní aktivity; 

• Lidé. 

Nasnadě je přitom otázka, proč pro své fotografie na internetu volíme tolik 

frekventovaně právě výše uvedená témata, a ne třeba oblečení, knihy, automobily 

apod., což zároveň poukazuje na skutečnost, že zpodobňovaná témata nemusí nutně 

korelovat s aktivitami a tématy, s nimiž se ve svém životě setkáváme nejčastěji, nebo 

s nimi trávíme nejvíce času. Přesto se výše identifikovaná témata mezi fotografiemi  

na Instagramu opakují stále dokola. 
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Obrázek 7: Ukázky identifikovaných produkčních rutin fotografií z výzkumného vzorku 
 

Tuto stylizaci volíme z toho důvodu, že se snažíme co možná nejvíc zvýšit zásah  

a dopad našeho sebevyjádření, který prezentujeme okolnímu světu (Van House, 

2011). Své fotografie tak pořizujeme, stylizujeme a upravujeme a priori s vědomím,  

že tyto budou šířeny mezi ostatními uživateli, a to často i mezi uživateli, k nimž nás 

nepojí žádná předchozí sociální vazba (David, 2010). 

Produkční rutiny se tak stávají součástí naší vizuální každodennosti (Huněk & Hanzal, 

2016), a vytvářejí rámec, jenž svou podstatou předurčuje, co budeme fotit a jakým 

způsobem to budeme fotit. Produkční rutiny tvoří vhodnou ilustraci toho, jakým 

způsobem vnímáme svět kolem sebe, a jak uchováváme individuální (Van Dijck, 

2005), stejně jako kolektivní paměť (Pink, 2011) prostřednictvím fotografií. Hypotézu 1 

a Hypotézu 2 této práce jsme si v rámci této kapitoly potvrdili jako validní. Taktéž  

na otázku, zda je hlavní motivací uživatelů Instagramu získávání uznání druhých  

si tedy v zásadě můžeme odpovědět kladně, jakkoliv se jedná o virtuální uznání 

v podobě co nejširšího zásahu našich příspěvků či počtu udělených likes. 

5.2.2 Sémiotická tradice 

Výzkumná otázka 2:  
Jaké prvky jsou při vytváření obsahu na Instagramu dominantní? 

Hypotézy:  
• Hypotéza 3: Celosvětově populární filtry budou mít nejvyšší četnost.  

• Hypotéza 4: Čím oblíbenější filtr, tím vyšší relativní počet likes. 

• Hypotéza 5: Uživatelé mají tendenci užívat sytost, odstín a jas fotografií 

konkrétním dominantním způsobem. 

 

Ve vztahu k sémiotickému způsobu zkoumání shrňme odborný zájem této disertační 

práce v následujících otázkách: Proč používáme taková témata, způsoby zobrazení, 

dominantní nálady či filtry, které používáme? Jaké jsou vztahy znaků a významů 

fotografií pro uživatele Instagramu, ať už se jedná o producenty obsahů či jejich 

recipienty. V kapitole o sémiotické tradici v teoretické části jsem mimo jiné zmiňoval,  
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že všichni uživatelé Instagramu se nutně nemusí pokoušet o to, aby jejich fotky nesly 

určitý retro nádech, což byl jeden ze záměrů, s nímž byl Instagram vytvořen, ale snaží 

se fotografie stylizovat takovým způsobem, aby se zvýšila pravděpodobnost, že vzbudí 

zájem v ostatních uživatelích, a tím zvýší jejich potenciální zásah (Alper 2013). 

Zároveň bylo řečeno, že dva uživatelé, kteří se nacházejí v odlišné životní situaci, 

mohou danému vizuálnímu obsahu přisoudit odlišný význam (Eco, 2009). A nejinak  

je tomu i v případě vizuálních fotografických filtrů, které mohou uživatelé klást přes 

svoje fotografie na Instagramu, čímž mohou potenciálně ovlivnit jejich význam  

pro případné recipienty (Manovich, 2017), zvláště při zvážení skutečnosti,  

že přisuzování významů je naučená schopnost, a jedná se tak o schopnost z našeho 

kulturního portfolia, kterou je možno ovlivnit případnými vhodně zvolenými 

komunikačními strategiemi (srov. Goodman, 2007). Fotografie je v této disertaci 

vnímána jako znakový systém (Eco, 2000), v němž vztah označujícího  

a označovaného určuje tvorbu významů pro publikum. Sémiotický pohled v našem 

kontextu zkoumá znakové strategie ideologického uzavírání a otevírání daného 

znakového systému vůči jeho recipientům.  

Vztahy znaků a významů jsem si pro potřeby této disertační práce operacionalizoval 

následovně. Nejprve jsem se snažil problematizovat třetí hypotézu své disertační 

práce, a sice že celosvětově nejpopulárnější fotografické filtry užívané na Instagramu 

budou mít nejvyšší četnost užití i ve výzkumném vzorku. Pro bližší srovnání 

zkoumaných výstupů – viz Tabulku 3.  
 

Výzkum Celosvětově 

Clarendon 21,5 % Clarendon 24,6 % 

Lark 8,1 % Juno 7,9 % 

Juno 6,7 % Gingham 7,4 % 

Gingham 6,3 % Lark 7,0 % 

Valencia 5,4 % Ludwig 6,1 % 

Ludwig 5,2 % Valencia 4,6 % 

X-Pro II 4,7 % Aden 4,1 % 

Lo-fi 4,2 % Lo-fi 3,7 % 

Crema 3,7 % Inwell 2,9 % 

Amaro 3,5 % X Pro II 2,8 % 
 

Tabulka 3: Porovnání procentuálního užití softwarových filtrů z výzkumného vzorku a celosvětově 
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Z předchozího textu víme, že znakovost je kulturním konstruktem (Eco, 2004), a taktéž 

že máme tendenci sdílením fotografií vyjadřovat své individuální postoje či přináležitost 

k nějaké skupině (Uimonen, 2013). V souvislosti s první zvolenou tezí spojenou  

se sémiotickou tradicí mne zajímalo, do jaké míry se fotografické filtry Instagramu užité 

v lokálním výzkumném vzorku liší od těch, které jsou nejvíce využívány globálně.  

Při vědomí toho, jak úzce je tvorba fotografií ovlivněna aktuální situací každého 

jednotlivce (Packard, 2008), by bylo možné se domnívat, že se i užité filtry budou 

národ od národa lišit. Přesto jsem v duchu hlavní výzkumné otázky hypotézu 

formuloval v opačném duchu, tedy že se od sebe dominantně užívané filtry  

ve výzkumném vzorku významně neliší od filtrů globálně nejužívanějších.   

Nejprve jsem opět nalezl pro srovnání zdroj podávající přehled o celosvětově 

nejužívanějších fotografických filtrech,13 a tento jsem konfrontoval s počtem výskytu 

týchž filtrů ve výzkumném vzorku. 14  Srovnal-li jsem si výstupy z lokálního vzorku 

v případě deseti nejužívanějších fotografických filtrů s výstupy z globálního vzorku, 

dospěl jsem k následujícímu zjištění. Celých osm z deseti nejužívanějších filtrů  

z výzkumného vzorku bylo shodných s první desítkou nejužívanějších filtrů 

z globálního vzorku. Na druhé straně z Tabulky 3 taktéž vyplývá, že tato shoda není 

ani zdaleka absolutní a oba srovnávané výsledky se od sebe liší jak do pořadí filtrů 

s nejvyšší preferenci, tak do celkového procentuálního výskytu. To na jedné straně 

znamená, že se hypotéza o dominantním užívání favorizovaných filtrů potvrdila,  

na druhé straně je však patrné, že i zde existují výrazné lokální rozdíly. 

Takto zvoleným postupem jsem zjistil, že existují určité vizuální prvky, zde popisované 

jako dominantně užívané fotografické filtry, které producenti aplikují na své fotografie 

před jejich zveřejněním častěji než jiné. Hypotéza čtvrtá, předpokládající, že čím častěji 

se daný filtr vyskytuje, tím vyšší relativní počet likes obdrží fotografie opatřené tímto 

filtrem měla opět za cíl srovnat rozdíly či podobnosti mezi stranou producentů  

a stranou recipientů. V dalším kroku jsem se tedy pokoušel ověřit, zda jsou nejčastěji 

používané filtry také relativně nejúspěšnější co do udělených likes. Změřil jsem nejprve 

absolutní četnost výskytu jednotlivých filtrů (viz Obrázek 8) a celkový počet likes, které 

tyto fotografie získaly (viz Obrázek 9), a vzájemně tato dvě zjištění porovnal.  

Clarendon je nejpopulárnějším filtrem celosvětově (ve vzorku má též pořadí 1 15 ).  

Na druhém místě se objevuje filtr Juno (3), na třetím Gingham (4). Čtvrtý je Lark (2), 

pátý Ludwig (6), následují Valencia (5), Aden (11), Lo-Fi (8) a Inkwell (13), desátý  

                                                
13  Seznam je volně dostupný na: https://petapixel.com/2017/10/28/instagrams-photo-filters-used-top-
users/ [stav ke dni 1. dubna 2019]. 
14 V obou případech jsou do tabulky zahrnuty výhradně fotografie, k nimž uživatelé přidali kterýkoliv  
z uvedených filtrů. Součet všech filtrů v každém sloupci Tabulky 3 tedy činí 100%. 
15 Číslo v závorce reprezentuje pořadí v rámci zvoleného výzkumného vzorku. 
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je pak X Pro II (7). Již v Tabulce 3 bylo patrné, že celosvětově populární filtry  

se i u mne umístily na předních místech, jen jejich pořadí se, ačkoliv nikoliv výrazně, 

liší.  

 
Obrázek 8: Absolutní četnost jednotlivých softwarových filtrů 
 

Následně jsem dělením celkového počtu likes absolutní četností jednotlivých filtrů 

získal relativní úspěšnost fotografických filtrů na základě počtu likes, které jednotlivým 

fotografiím uživatelé Instagramu udělili.  

 
Obrázek 9: Celkový počet likes u konkrétního fotografického filtru 
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Zatímco v absolutních číslech je Clarendon dominantním filtrem, jeho efektivita  

v získávání likes jej řadí s průměrnými 96,22 likes na příspěvek až na deváté místo.  

Při odečtení 10 % příspěvků s nejméně a nejvíce likes, klesá dokonce na jedenácté 

místo. Nejúspěšnější byl naopak Aden, který měl v celém souboru v průměru 242 likes 

na příspěvek, v prostředních osmi decilech potom 52,61 likes, kde skončil druhý.  

Na prvním místě v této kategorii se umístil Stinson, jenž byl ve výběrovém souboru bez 

extrémních hodnot ale zastoupen jen 101krát. Obecně nelze říci, že by absolutní 

četnost použití filtrů (obliba u producentů obsahů) měla nutně pozitivní dopad na jejich 

relativní oblibu u ostatních uživatelů. Závěry této části výzkumu jsou tedy tyto: 

Clarendon a další populární fotografické filtry jsou populární mezi producenty zejména 

proto, že se o nich obecně ví, že jsou populární, nikoliv proto, že by automaticky 

zajišťovaly nejvyšší dosah či počet likes. Zároveň jsou esteticky přitažlivé, takže 

odpovídají žánrové fotografii na Instagramu, ale na druhé straně mají slabší schopnost 

motivovat k akci příjemce těchto fotografií. Opět se zde, podobně jako u Hypotézy 1, 

ukazuje patrná diskrepance mezi stranou producentů a stranou konzumentů.  

Při shromažďování vstupů pro tuto část výzkumu jsem ještě porovnal fotografie 

s přidaným fotografickým filtrem a bez filtru (v terminologii Instagramu označované jako 

Normal). Celkem 45,3 % všech fotografií z výzkumného vzorku bylo opatřeno filtrem, 

zbylých 54,7 % připadalo na fotografie bez filtru. Příspěvky bez filtru získaly 61,2 % 

celkových likes a dokonce 64,5 % ve výběrovém souboru bez extrémních hodnot. To 

v praxi znamená, že produkce fotografií bez filtru se aktuálně na Instagramu výrazně 

prosazuje nad fotografiemi, které vizuální filtry používají. Jedná se o zjištění poměrně 

překvapivé, pokud si uvědomíme, z jakého estetického podhoubí, tedy z inspirace 

vizuální podobou fotografií Polaroidu či Kodaku, Instagram vznikl – blíže viz Kapitolu 

2.3. 

 
Obrázek 10: Srovnání příspěvků s přidaným filtrem a bez přidaného filtru 
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Poslední výzkumnou hypotézu této kapitoly, celkově pátou hypotézu mé práce, jsem 

zkoumal užitím metody Manovichovy kulturní analytiky. Jak bylo řečeno, kulturní 

analytika se snaží reagovat na nutnost interpretace čím dál většího množství 

reprodukovaných dat, jejichž akcelerované množství, produkované a šířené 

prostřednictvím internetu, začíná být tak obrovské, že na ně přestávají stačit tradiční 

metody humanitních disciplín (Manovich 2008). Big data je třeba vyhodnocovat  

a interpretovat pomocí technologických metod, které jsou schopné nabídnout možnost 

orientace v záplavě masy informací tam, kde tradiční společenskovědní metody 

selhávají (Manovich 2009b). Vizualizace fotografického obsahu se užívá tehdy, když je 

u zkoumaného vzorku velmi málo metadat, což v mém zkoumaném vzorku není ten 

případ. Metody se užívá nejlépe tam, kde je třeba znázornit prostorové či časové 

řazení zkoumaného materiálu (Šik, 2013), avšak z důvodů uvedených v Kapitole 4.2.3. 

toto u zvoleného vzorku zkoumat nešlo. Bylo však možné zkoumat, jakým způsobem 

ve zkoumaném vzorku korelují sytost, odstín a jas.  

 

 
Obrázek 11: Aplikace kulturní analytiky na ose Sytost vs. Odstín   
 

Tyto tři kategorie byly zvoleny vzhledem k technologickým limitům programu 

ImagePlot, který byl pro zpracování vizuálních dat použit. Sytost (z angl. saturation)  

je jinými slovy živost, plnost a přestavuje veličinu ukazující, jak moc sytou barvu 

konkrétní zkoumaný obrázek obsahuje. Zvyšování sytosti znamená zvyšování intenzity 

barevnosti, snižování sytosti je naopak spojeno s ubíráním barevné intenzity. Jas  

(z angl. brightness), nebo také světlost, označuje intenzitu barevného vjemu a souvisí 

s množstvím dopadajícího či odraženého světla. Jinými slovy lze jas popsat jako podíl 
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černé a bílé v konkrétním obrázku, snižování jasu znamení přidávání černé, zvyšování 

jasu naopak přidávání bílé. Třetí veličinou je kategorie odstínu (z angl. hue), který 

označuje pohyb po spektru barev. Opět s trochou zjednodušení, podle toho, jakou 

vlnovou délku má záření odraženého světla od konkrétního vyfoceného předmětu, 

takovou barvu vidíme. Jinými slovy je odstín základní vlastností barvy, zatímco sytost  

a jas jsou vlastnosti doplňkové. V literatuře dále můžeme najít mimo jiné barevnou 

škálu HSB, kde H označuje hue (odstín), S označuje saturation (sytost) a B brightness 

(jas), jejíž pomocí lze de facto definovat všechny barvy, jež jsou lidské oko či objektiv 

fotoaparátu schopny zachytit (Hedgecoe, 2002). 

 

      
Obrázek 12: Aplikace kulturní analytiky na ose Jas vs. Odstín   
 

Každá z takto měřených hodnot vyjadřuje určité konkrétní vizuální vlastnosti fotografií 

ve výzkumném vzorku. Na Obrázcích 11, 12 a 13 je vidět vzájemné srovnání 

jednotlivých zvolených prvků, kdy jsou porovnávané fotografie shlukovány  

do kruhového či elipsového klastru. Tvar klastru je použit pro větší přehlednost, a je 

určen technologickými limity použitého analytického softwaru. V každém z obrázků  
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se porovnávají vždy dvě vybrané barevné vlastnosti, kdy jednu z vlastností pozorujeme 

na ose vnější-vnitřní, druhá je pak rovnoměrně rozmístěna po obvodu použitého 

obrazce (kruhu či elipsy). Z Obrázku 11, který zobrazuje srovnání sytosti a jasu, 

vyplývá tendence uživatelů zpodobňovat spíše fotografie s barvami o nižší sytosti a se 

světlejším odstínem, které se objevují volně v přírodě, naopak menší výskyt vidíme  

u fotografií s vysokou sytostí a tmavším odstínem, jakými jsou výrazné odstíny modré 

či rudé, které se přirozeně vyskytují méně, a je tudíž těžší nalézt a vyfotografovat takto 

barevné objekty či předměty ve veřejném prostoru. Vně elipsy Obrázku 11 jsou 

umístěny fotografie s vysokou sytostí, uvnitř pak fotografie s nízkou sytostí. Po obvodu 

jsou fotografie rozmístěny dle barevného odstínu, od žluté přes zelenou, modrou a 

fialovou až po červenou, čteme-li elipsu proti směru hodinových ručiček 

Obrázek 12 porovnává na zkoumaných fotografiích jas a odstín, a ukazuje,  

že uživatelé mají tendenci sahat po spíše světlejších fotografiích, které mají zaujmout 

oko recipienta. Po obvodu opět sledujeme řazení fotografií podle jejich odstínu, vně 

kruhu jsou pak světlejší fotografie, uvnitř naopak tmavší. Na Obrázku 13 se na vnějším 

okraji elipsy nacházejí fotografie s vyšší sytostí, uvnitř pak s nižší sytostí,  

a po obvodu sledujeme stupně jasu, od nejsvětlejšího po nejtmavší. Obrázek 13 

ukazuje, jak málo se ve zkoumaném vzorku vyskytují fotografie s vysokým jasem a 

vysokou sytostí, neboť takto výrazné barvy nespadají do spektra barev, jež běžně 

vidíme ve svém okolí, a spíše poukazuje na fotky s barevnou stylizací vytvořenou 

člověkem, kterou bychom hledali patrně v městském prostředí, a i tam zjevně relativně 

zřídka.    

 

 
Obrázek 13: Aplikace kulturní analytiky na ose Sytost vs. Jas   
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Ze všech tří srovnání nicméně vcelku patrně vyplývá relativní barevná roztříštěnost 

zkoumaných fotografií, které se ukazuje na všech úrovních provedeného srovnání.  

To svědčí o výrazné barevné pestrosti zachycovaných osob, předmětů či zákoutí.  

Z dřívějška již víme, že fotografie událost zároveň interpretuje (Hawkes, 1999),  

a tvorba a sdílení fotografií s výrazným či naopak méně výrazným odstínem určité 

barvy koreluje s interpretační zkušeností recipientů. Sytě červené barvy budou 

odkazovat na něco výrazného, výjimečného, naopak uklidňující zelená barva 

průměrného jasu, která se v přírodě vyskytuje častěji, bude nejspíše zachycovat spíše 

klidnější scenérie apod. Ve zkoumaném vzorku jsem tedy nevysledoval výraznější 

dominantní užití barevného spektra co do sytosti, odstínu či jasu. Naopak výrazná 

vysoká barevná rozmanitost figurující ve vzorku se zdá být určujícím standardem 

uživatelského chování, a lze tak říci, že dominantní tendencí je vysoká barevná 

roztříštěnost. 

V rámci kapitoly k sémiotice jsem se zabýval třemi výzkumnými hypotézami.  Hypotéza 

3 potvrdila, že obecně oblíbené filtry mají nejvyšší četnost i ve výběrovém vzorku, 

avšak prokázala se i výrazná lokální specifika. Hypotéza 4 se nepotvrdila, neboť počet 

užití konkrétních filtrů nekoreloval s počty udělených likes. Ani Hypotéza 5 týkající  

se preferovaného užití sytosti, odstínu či jasu v uživatelských fotografiích nebyla 

verifikována, ve výzkumu se naopak prokázala zřetelná roztříštěnost a rozmanitost 

forem.  

Závěrem této kapitoly se vraťme ještě k její vedlejší výzkumné otázce tematizující, jaké 

prvky jsou při vytváření obsahu na Instagramu dominantní? Ze zkoumaných prvků se 

jednoznačně prokázalo, že takovým dominantním prvkem může být užití fotografických 

filtrů, a to navzdory tomu, že se toto prokázalo pouze na straně producentů fotografií, 

nikoliv pak už na straně příjemců. Dominantním prvkem naopak může být i barevná 

nesourodost či přímo roztříštěnost sdílených fotografií.   

5.2.3 Foucaultův diskurz 
Výzkumná otázka 3:  
Lze ve zkoumaném vzorku vypozorovat dominantní diskurzivní praktiky? 

Hypotézy:  
• Hypotéza 6: Lokality s vyšším zastoupením budou mít vyšší relativní počet 

likes než ty méně časté. 

• Hypotéza 7: V turisticky atraktivních lokalitách bude vznikat větší podíl 

snímků než jinde. 

• Hypotéza 8: Aktivity dominující na Instagramu v konkrétní denní dobu budou 

korespondovat s obvyklým rozdělení činnosti během dne. 
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• Hypotéza 9: Pro reprezentaci jednotlivých částí dne bude možné identifikovat 

soubory typických činností, objektů a narativů. 

  

V příslušné kapitole k Foucaultově diskurzivnímu pojetí mne zajímaly mocenské 

aspekty vizuálních obsahů na sociálních sítích. Ptal jsem se, do jaké míry jsou 

uživatelé Instagramu determinováni jeho preferovaným produkčním chováním a taktéž, 

zda je zde možné odhalit dominantní diskurzivní praktiky. V této kapitole budou tedy 

tematizovány mocenské aspekty zobrazování. Tyto postupy, za nimiž bychom mohli 

spatřit zkoumané diskurzivní praktiky, jsem si v rámci operacionalizace proměnných 

svého výzkumného vzorku pro účely této disertační práce určil tak, jak je uvedeno 

níže.  

Vycházel jsem z výzkumu Inequaligram Manovichova týmu (blíže viz Manovich, 2017), 

kde je nastolen koncept instagramové nerovnosti. Tato nerovnost pomáhá prohlubovat 

i nerovnosti ve skutečném světě. Pokud je 50 % snímků v New Yorku vytvořeno pouze 

na 21 % oblasti Manhattanu, stává se právě tato část města pro uživatele Instagramu 

tím pravým New Yorkem. Snižuje se tím šance, že návštěvníci města budou objevovat 

jeho jiné části. Opět se zde vyjevuje, že každá fotka se zdá být unikátním obrazem 

reality (Flusser, 1994), skrze nějž se prosazuje dominantní kulturní řád (Barthes, 

1975), jenž nás nutí chovat se způsobem, který je dovolený či preferovaný, a naopak 

nás odrazuje od praktikování vzorců chování, které povolené nejsou. Prostřednictvím 

tohoto řádu se prosazují mocensky motivované diskurzivní praktiky, kde fotografie  

na jedné straně umožňuje svým autorům přivlastnit si realitu (Sontag, 2002),  

ale na druhé straně je i toto chování podmíněno pravidly diskurzu (Foucault, 2000). 

Například i to, kde fotíme, je diskurzivně podmíněno, jak je ukázáno na příkladu 

newyorského výzkumu, a proto jsem se rozhodl prozkoumat toto na výzkumném 

vzorku, neboť čas a místo zveřejnění jsou dalšími z metadat, jež bylo možné  

o fotografiích shromáždit. 

Ve svém výzkumu jsem se zaměřil na oblast Prahy 1 a dále na deset turisticky 

oblíbených oblastí, které se v průběhu výzkumu objevily jako nejfrekventovanější  

na fotografiích výzkumného vzorku. Zkoumané fotografie jsem lokalizoval  

dle geolokačního údaje, který je Instagramem automaticky připojován ke každé 

fotografii formou GPS souřadnic, a tyto jsem následně vizualizoval na mapě Prahy,  

jak je prezentováno na Obrázku 14 níže. Vznikly tak vizuální klastry shlukující 

fotografie pořízené na konkrétních místech, kde každý bod představuje jednu 

individuální fotografii, a velikost bodu určuje počet likes, které obdržely příspěvky  

se shodnou geolokací. Počet likes i příspěvků pro označenou oblast je možné získávat 

přímo z vizualizačního programu Tableau.  
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Obrázek 14: Vizualizace Instagram fotografií pořízených na konkrétních místech Prahy 
 

Oranžová barva je pouze orientační a vymezuje hranice centra města, konkrétně 

území Prahy 1. Z takto vizualizované mapy přitom můžeme vyčíst chování  

jak producentů fotografií, tak jejich konzumentů, v podobě jejich reakcí na dané 

fotografie. Zatímco producenti mají na jedné straně tendenci vytvářet fotografie (každý 

bod na mapě představuje jednu fotografii), konzumenti mají na straně druhé tendenci 

dávat likes (velikost každého bodu odpovídá počtu likes udělených dané fotografii) 

takovým fotografiím, které zachycují známá či turisticky atraktivní místa v Praze,  

což v případě Hlavního města jinými slovy znamená, že čím blíže se na mapě blížíme 

centru, tím více fotografií zaznamenáváme a tím více likes bylo daným fotografiím 

uděleno, a to jak v absolutních číslech, tak co do průměru likes na jednu fotografii. 

V kontextu tohoto pozorování si připomeňme již dříve popisovanou skutečnost,  

že Instagram je platformou, kde uživatelé jednají vždy v obou rolích najednou, tedy 

vždy zároveň jak jako aktivní producenti, tak jako přijímající recipienti (Kietzman, 

2011).  

Praha 1 má 5,53 km2, přičemž Praha celá má 496 km2.16 V našem výzkumu na tomto 

území bylo přitom pořízeno 42,5 % snímků a obdrženo 45,3 % likes, jak vyplývá 

z Obrázku 15. V tomto ohledu se nelišilo chování producentů od chování příjemců, 

jakkoliv jsme na několika předchozích ukazatelích mohli tento rozpor zřetelně 

pozorovat. Právě na tomto místě bude vhodné si připomenout Papacharissiho tvrzení, 

že svoboda čtenáře, jakoby právě optikou teorie diskurzu, dosáhla vrcholu 

(Papacharissi, 2011). 

                                                
16 Přehled je volně dostupný na: 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/znate_prahu_e.pdf [stav ke dni 1. dubna 2019]. 
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Obrázek 15: Vizualizace Instagram fotografií pořízených na konkrétních místech Prahy – přehled centrum města 
 

Nová média jsou nástrojem kontroly (Shenk, 2003) a média jsou mocí, která 

hierarchizuje, nálepkuje a hodnotí (Foucault, 1999). Vhodně je toto možné 

dokumentovat právě na zkoumaných digitálních fotografiích. Soukromá fotografická 

praxe se stává veřejnou (Packard, 2008) a sdílení fotografií se stalo běžnou praxí 

(Sarvas & Frohlich, 2011). Sami uživatelé o sobě, aniž by to možná věděli, dávají 

informace o tom, kde danou fotku pořídili (srov. Gray, 2005), a dávají tak nezištně 

mediálním institucím nástroj pro vykonávání jejich mocenských praktik (Foucault, 

2000).  

Nejen technologie přitom vymezuje hrací pole (Toffler & Toffler 1995) tím, že nás nutí 

fotit stále víc a víc (Brook & Boal, 1995), ale i místa či památky, které máme tendenci 

zpodobňovat, jsou svého druhu diskurzivním stereotypem, který uživatelé zas a znovu 

reprodukují, samozřejmě ve snaze maximalizovat zásah svých příspěvků (Van House, 

2011). To jsem si ověřil na dalším experimentu, který šel ještě víc do detailu a sledoval 

počty příspěvků a udělených likes až na úroveň jednotlivých ulic, resp. známých 

pražských památek – viz Tabulku 4.   
 
 

Počet 
příspěvků 

Podíl 
příspěvků 

Celkem 
likes 

Průměrný 
počet likes 

Podíl 
likes 

Staroměstské 
náměstí 

548 0,7 % 50826 92,75 0,6 % 

Pražský hrad 304 0,4 % 25848 85,03 0,3 % 

Náměstí 
Republiky 

344 0,4 % 56498 164,24 0,7 % 

Václavské 
náměstí 

995 1,2 % 103176 103,65 1,2 % 

Karlův most 858 1,1 % 65684 76,55 0,8 % 
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Anděl 283 0,4 % 60234 212,84 0,7 % 

Náplavka 2486 3,1 % 370405 149 4,4 % 

Dlouhá 588 0,7 % 121305 206,3 1,4 % 

Pařížská 261 0,3 % 87499 335,25 1,0 % 

Letiště 1810 2,3 % 222127 122,72 2,6 % 
 

Tabulka 4: Vybraná frekventovaná místa zveřejnění fotografií z výzkumného vzorku  

 
Vzájemným srovnáním počtu příspěvků a likes udělených jednotlivým fotografiím 

konkrétních ulic, resp. památek, jsem identifikoval místa, která uživatelé zpodobňují 

nejčastěji. V Tabulce 4 je představeno deset, které se ve vzorku objevovaly nejčastěji. 

Kromě Anděla, Náplavky a Letiště se všechny nacházejí v rámci Prahy 1, jsou tedy její 

podmnožinou. Dohromady bylo v těchto deseti lokalitách vytvořeno 10,6 % příspěvků, 

které získaly 13,8 % likes. 

 
Obrázek 16: Vizualizace Instagram fotografií pořízených na konkrétních místech Prahy – detail centrum města 
 

Na Obrázku 16 je možno rozlišit sedm z deseti nejoblíbenějších míst a památek, které 

se vyskytují v Praze 1, a jedná se o turisticky nejnavštěvovanější pražské destinace,  

u nichž se očekává, že mají potenciál vzbudit pozitivní odezvu u recipientů.  

Na Obrázku 17 je představen detail dalších dvou z nejoblíběnějších míst, jimiž  

je oblíbená nákupní zóna Anděl a Náplavka, jež získala nedávno na oblíbenosti 

zejména mezi mladými lidmi, kteří přirozeně nové vizuální komunikační techologie 

využívají. Obě destinace se nacházejí v bezprostřední blízkosti pražského centra. 
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Obrázek 17: Vizualizace Instagram fotografií pořízených na konkrétních místech Prahy – detail Anděl, Náplavka 
 

Obrázek 18 ukazuje poslední z deseti nejoblíbenějších lokalit, letiště Václava Havla, 

které je oblíbeným místem zachycovaným na instagramových fotografiích,  

lze očekávat, že zejména uživateli cestujícími do zahraničí, nebo naopak těmi,  

jež se z ciziny právě vrátili. Provedeným výzkumem, který se zaměřoval na uživatelské 

chování co do destinací, kde byly tyto fotografie pořízeny, se mi podařilo verifikovat 

obě příslušné hypotézy. Potvrdila se první z hypotéz této kapitoly, celkově hypotéza 

šestá, že lokality s vyšším zastoupením budou mít i vyšší relativní počet likes, a bylo 

poukázáno na zjevnou korelaci mezi počtem příspěvků a počtem udělených likes. 

Potvrdila se však i druhá z hypotéz, tedy sedmá z hypotéz této práce, že větší 

množství snímků, ale též udělených likes, vzniká v turisticky atraktivních lokalitách, 

které jsou zjevně hodny zpodobňování, a to jak ze strany turistů, tak místních obyvatel.  

 

 
Obrázek 18: Vizualizace Instagram fotografií pořízených na konkrétních místech Prahy – detail Letiště Václava Havla 
 

Druhé dvě hypotézy, které jsem pro účely této kapitoly představil, Hypotézu 8  

a Hypotézu 9, se snažily sledovat časovou osu možných, uživateli reprodukovaných 

diskurzivních praktik. Při zkoumání denní doby, kdy měli uživatelé tendenci vytvářet 
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své fotografie, jsem si pro účely kódování den rozdělil do osmi časových pásem, které 

kopírují jednotlivé fáze dne, přičemž každá fáze měla délku 3 hodin:  

1) 6:00 – 08:59 

2) 9:00 – 11:59 

3) 12:00 – 14:59 

4) 15:00 – 17:59 

5) 18:00 – 20:59 

6) 21:00 – 23:59 

7) 00:00 – 2:59 

8) 03:00 – 5:59 

Každému z takto stanovených časových pásem jsem přiřadil číslo od jedničky  

do osmičky, které jsem aplikoval při následném kódování zkoumaného materiálu. 

Hypotézy, které jsem se snažil v tomto případě ověřit, předpokládaly, že uživatelské 

rutiny vázané na konkrétní denní dobu se nebudou výrazně lišit od běžného rozdělení 

lidských činností během dne, a naopak, že u jednotlivých částí dne bude možné 

identifikovat soubory typických činností a modelů chování uživatelů. 

 
Obrázek 19: Porovnání počtů příspěvků obecně s počty likes, počty hashtagů a počty souvisejících hashtagů 
 

Zajímala mne primárně distribuce příspěvků během dne. Protože ale v různou denní 

dobu vzniká různý počet příspěvků, což představuje na Obrázcích 19, 20, 21 a 22 

oranžová křivka, která zůstává konstantní na všech grafech, porovnával jsem průběh 

křivky absolutní četnosti příspěvků celého souboru s absolutní četností příspěvků 

vybraných metadat. Touto cestou bylo možné ověřit, jestli se distribuce některých typů 

obsahů mění v závislosti na denní době. Srovnáním grafů na Obrázku 19 se snažím 

poukázat na to, jak některé aspekty zkoumaného vzorku (hashtagy celkem) křivku 
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průměrného zveřejňování fotografií v průběhu dne kopírují, jiné aspekty se od ní 

naopak ve větší či menší míře odchylují (likes celkem, související hashtagy).   

 

 
Obrázek 20: Srovnání počtu příspěvků obecně s počty hashtagů obecně v průběhu dne  
 

Zatímco počet hashtagů a příspěvků byl, jak vyplývá z Obrázku 20, téměř totožný  

a v průběhu dne se jejich křivky prakticky kopírují, křivka likes je nižší mezi 11. a 16. 

hodinou, naopak se dostává na osu obecné četnosti příspěvků kolem 17. hodiny, tedy 

s koncem pracovní doby, což je patrné z Obrázku 21. Celkově však lze říci,  

že se křivky použitých hashtagů a udělených likes v průměru výrazně od obecné křivky 

zveřejněných příspěvků vzájemně výrazně neodchylují. 

 
Obrázek 21: Srovnání počtu příspěvků obecně s počty likes obecně v průběhu dne  
 

Navzdory tomu, že se křivky použitých hashtagů co do četnosti zveřejňovaných 

fotografií obecně téměř neliší, zaměříme-li se na konkrétní kategorie hashtagů, u nichž 

lze očekávat závislost na denní době zveřejnění, pozorujeme velmi zřetelnou 

podmíněnost právě denní dobou, kdy lidé činnosti se souvisejícími hashtagy 

vykonávají. Jako ukázkovou kategorii, na které lze dokumentovat ovlivnění tvorby 
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specifických příspěvků konkrétní denní dobou, jsem si zvolil Jídlo, kde jsou patrné 

zřetelné výkyvy v době snídaně, oběda, odpolední svačiny i večeře – viz Obrázek 22. 

 

 
Obrázek 22: Srovnání počtu příspěvků obecně s počty souvisejících hashtagů v průběhu dne 
 

Zaměřme se ovšem na konkrétní související hashtagy, abychom vystopovali jejich 

časovou podmíněnost. V následujících grafech srovnávám příspěvky, které byly 

vytvořeny v konkrétní danou dobu tak, že takto identifikované fotografie shlukuji dle 

konkrétních hashtagů, u nichž očekávám souvislost s určitou denní dobou, a sleduji 

jejich výskyt v průběhu dne. Linii každého denního výskytu fotografií se zvoleným 

hashtagem zachycuji vždy v grafu, v němž srovnání nabízí linie obecného počtu 

příspěvků, kterou jsem pro lepší viditelnost na malém formátu grafů z Obrázků 23 a 24 

změnil za bledě modrou, a jež zachycuje průměrnou tvorbu fotografií během dne.  

Na Obrázku 23 jsem tuto modrou křivku obecného denního výskytu fotografií porovnal 

s křivkami výskytu fotografií opatřených hashtagy asociovanými s konkrétní denní 

dobou, v tomto případě prezentované hashtagy kategorie Ráno, snídaně, káva, dále 

pak kategorie Do práce a taktéž kategorie Cvičení, u nichž můžeme spatřovat 

výraznou podmíněnost průběhem dne, ovlivněného pracovními či studijními 

povinnostmi uživatelů.   

    
Obrázek 23: Srovnání počtu příspěvků obecně s počty souvisejících hashtagů Ráno, snídaně, káva, Do práce a Cvičení 

v průběhu dne 
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Obrázek 24 srovnává obecnou křivku četnosti s křivkami výskytu souvisejících 

hashtagů vázaných na kategorie Odpočinek, spánek a Slunce a štěstí.  

 

  
Obrázek 24: Srovnání počtu příspěvků obecně s počty souvisejících hashtagů Odpočinek, spánek & Slunce a štěstí 

v průběhu dne  
 

Z výše zobrazených srovnání vyplývá, jak velmi jsou uživatelé determinováni denní 

dobou, kdy se předpokládá, že budou dané činnosti vykonávány. Zaměříme-li  

se na příspěvky spojené prostřednictvím užitých hashtagů s nějakou konkrétní 

skupinou činností vázanou na čas, spatřujeme zde zřetelnou časovou podmíněnost. 

Takto můžeme spatřovat v případě příspěvků spojených např. se snídaní či ránem 

zřetelnou časovou vázanost na dopolední hodiny, příspěvky asociované s pitím kávy 

reflektují jeho běžnou spotřebu v průběhu dne a ke konci dne téměř mizí, příspěvky 

spojené s během či sportem jsou zase vázány na začátek či konec pracovní doby 

apod. Naopak časově nevázané příspěvky opatřené hashtagy typu slunce, štěstí,  

ale možná trochu překvapivě též třeba z kategorie Chill, pohoda, relax se zdají větší  

či menší měrou kopírovat obecnou křivku zveřejňovaných příspěvků.  

Giddens v této souvislosti hovoří o kolonizaci času, kdy člověk již nemusí striktně 

respektovat přirozený průběh denní doby, ale naopak sám určuje, kdy bude daná 

činnost vykonávána (Giddens, 1999). Ani to však zjevně neznamená, že uživatelé své 

chování nepodmiňují všeobecně společensky přijatelné denní době pro tu kterou 

činnost. Prostorové a časové determinace tedy můžeme považovat za svého druhu 

dominantní diskurzivní praktiky, které ovlivňují uživatelské chování. Tím se nám 

podařilo verifikovat obě hypotézy spojené s časovými charakteristikami zkoumaných 

fotografií. Vedlejší výzkumnou otázku této části, celkově třetí výzkumnou otázku,  

zda lze ve zkoumaném vzorku spatřovat projevy dominantních diskurzivních praktik, 

můžeme tedy zodpovědět kladně, a totéž se týká všech čtyř výzkumných hypotéz 

představených v této kapitole. 
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5.2.4 Postmoderna 
Výzkumná otázka 4:  
Vytváří si uživatelé Instagramu své vlastní komunikační sebereferenční rámce? 

Hypotézy:  
• Hypotéza 10: Nejznámější sebereferenční hashtagy budou mít obecně vyšší 

četnost než jiné. 

• Hypotéza 11: Sebereferenční hashtagy by měly příspěvkům, u nichž  

se vyskytují, pomoci být úspěšnější než ty, kde chybí. 

• Hypotéza 12: Příspěvky s větším počtem hashtagů by měly mít větší 

popularitu než ty s menším. 

• Hypotéza 13: Nejčastěji se vyskytující hashtagy by měly mít relativně nejvyšší 

počet likes. 

  

V kapitole o postmoderním přístupu k vnímání a utváření reality jsem formuloval 

několik hypotéz, které se objevují v souvislosti s vizuální komunikací na Instagramu. 

Zajímalo mne, zda tyto fotografie ještě vnímáme tak, že odkazují k vnějšímu světu, 

anebo zda odkazují již jen samy na sebe, a vytvářejí si tak vlastní sebereferenční 

rámce, což se stalo i vedlejší výzkumnou otázkou celé této kapitoly, tedy Výzkumnou 

otázkou číslo 4. Ptal jsem se, zda již vizuální obsahy nevytvářejí určitou paralelní verzi 

vnější reality, a zda se virtuální realita nestává naším primárním prostředím.  

A v neposlední řadě bylo třeba se ptát, zda ještě potřebujeme vnější realitu  

pro vytváření významů, když i tuto stylizujeme do formy odpovídající kritériím a estetice 

reality virtuální. Tyto otázky jsem se snažil zodpovědět při zkoumání roviny hashtagů 

připojených k fotografiím z výzkumného vzorku. 

Nejprve bylo třeba identifikovat hashtagy podle jejich reference. Ve zkoumaném vzorku 

jsem se v tomto kontextu zabýval hashtagy, které jsem si pro potřeby této podkapitoly 

rozdělil do tří kategorií:  

• Lokální – denotativní; 

• Sebereferenční; 

• Univerzální – denotativní. 

Pro základní srovnání jsem každému z hashtagů každé kategorie s nejvyšší četností 

přiřadil hodnotu podle pořadí v rámci této kategorie a hodnotu v rámci celého souboru. 

Ta mi pomohla porovnat kategorie mezi sebou. V grafu Obrázku 25 vidíme,  

že hashtagy označené jako Univerzální-denotativní se umisťovaly na nejvyšších 

příčkách. Sebereferenční  jsou potom druhé. Lokální-denotativní obsadily několik míst 

v úplné špičce (prague, czech, praha), poté výrazně klesly, pravděpodobně proto  
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že umístění, k nimž odkazovaly, bylo příliš partikulární. Hypotézu o tom,  

že nejznámější sebereferenční hashtagy budou mít obecně vyšší četnost než jiné, tedy 

Hypotézu 10, se tedy nepodařilo prokázat. 

 

 
Obrázek 25: Pořadí četnosti hashtagů každé ze tři zvolených kategorií ze zkoumaného vzorku 
 

Ve svém dalším zkoumání jsem se dále zaměřil na korelaci počtu hashtagů dané 

kategorie s počty udělených likes, evokujících relativní oblíbenost příspěvků s daným 

hashtagem.  

  
Obrázek 26: Absolutní četnost jednotlivých kategorií hashtagů a celkový počet udělených likes.  
 

Pokusil jsem se tak ověřit Hypotézu 11, která přepokládala, že sebereferenční 

hashtagy by měly příspěvkům, u nichž se vyskytují, pomoci být úspěšnější než ty, kde 

chybí. Z grafů Obrázku 26 vyplývá, že sebereferenční hashtagy, které odkazují  

na samotné specifické prostředí Instagramu či v širším měřítku internetu celkově, byly 

užívány v průměru méně často než hashtagy ze zbylých dvou denotativních kategorií 
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odkazujících k vnější realitě. Taktéž celkový počet udělených likes vykazuje podobné 

tendence.   

  
 

Obrázek 27: Průměrný počet likes u jednotlivých kategorií hashtagů a průměrný počet udělených likes na jedno užití. 
 

Na grafech Obrázku 27 se pak snažím demonstrovat, že ani přepočtení výsledků  

na průměrný počet likes u jednoho příspěvku s užitím hashtagu dané kategorie,  

ani průměrný počet likes na jedno užití hashtagu nenasvědčuje tomu,  

že by sebereferenční hashtagy byly úspěšnější jak co do jejich celkového výskytu,  

tak co do počtu udělených likes. Proč tomu tak je, by si vyžádalo podrobnější analýzu 

kvalitativního charakteru. Jedním z možných vysvětlení je relativní uzavřenost 

Instragramu coby prostoru pro složité kreativitní či umělecké vyjádření, jež je dáno 

technologickými mantinely, které Instagram autorům nabízí. Hypotéza o vyšší 

úspěšnosti příspěvků opatřených sebereferenčními hashtagy se mi nicméně taktéž 

nepotvrdila.  

V další části výzkumu inspirovaného poznatky postmoderní tradice, jsem se pokoušel 

nalézt korelaci mezi množstvím hashtagů na jeden příspěvek a počtem udělených likes 

k takovému příspěvku. Předpokládejme, že hashtagy slouží k tomu, aby byl příspěvek 

zasazen do patřičného kontextu a aby bylo možné jej filtrovat společně s příspěvky  

s podobnou tématikou (Manovich, 2017). Vyšší počet hashtagů u příspěvku by měl 

tedy znamenat i lepší instagramovou katalogizaci a možnost snazšího objevení 

ostatními uživateli. Příspěvky s vyšším počtem hashtagů by proto měly mít vyšší počet 

hashtagů. 

Abych zjistil, jestli tomu tak skutečně je, jsem použil Pearsonův korelační koeficient. 

Jeho výsledkem je číslo mezi 1 a -1, kde 0,8 až 1 znamená velmi silnou kladnou 

korelaci (čím větší a, tím větší b), zatímco číslo mezi -0,8 až -1 velmi silnou zápornou 

korelaci (čím větší a, tím menší b). Dále jsem aplikoval výpočet Pearsonova 

korelačního koeficientu na následující čtyři výběrové soubory: 
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1) Celý výběrový soubor; 

2) Výběrový soubor bez 10 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes; 

3) 10 % příspěvků s nejvyšším počtem likes; 

4) 10 % příspěvků s nejnižším počtem likes; 

Zaměříme-li se na první z uvedených položek, kdy jsem prověřoval korelační koeficient 

u celého výběrového souboru, vyšel tento -0,024, což indikuje zanedbatelnou 

zápornou korelaci – viz Obrázek 28. 

 
Obrázek 28: Korelace mezi počtem hashtagů a počtem likes 
 

Výběrový soubor bez 10 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes 

výběrového souboru bez extrémních hodnot, jak je představen na Obrázku 29, vypadá 

na první pohled jako soubor s velmi nízkou korelací veličin. Hodnota korelačního 

koeficientu činí 0,078. 

 
Obrázek 29: Korelace mezi počtem hashtagů a počtem likes, bez extrémních hodnot 
 

V případě 10 % příspěvků – viz Obrázek 30 – s nejvyšším počtem likes je Pearsonův 

koeficient -0,097, a pohybujeme se tak stále v pásmu velmi slabé korelace.  

I kdybychom chtěli tvrdit, že toto číslo indikuje, že populárnější příspěvky mají méně 
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hashtagů, neodpovídá tomu průměr hashtagů na příspěvek v tomto souboru, který  

je 7,83. To je rozdíl oproti 7,52 v celém souboru. 

 
Obrázek 30: Korelace mezi počtem hashtagů a likes u 10 % příspěvků s nejvyšším počtem likes 
 

Jediná korelace na hranici velmi slabé a slabé závislosti s koeficientem 0,194  

se objevuje u příspěvků s nejnižším uděleným počtem likes. Z toho lze tedy učinit 

opatrný závěr, že více hashtagů může u příspěvků s malou oblibou u ostatních 

uživatelů znamenat výhodu. 

 
Obrázek 31: Korelace mezi počtem hashtagů a likes u 10 % příspěvků s nejnižším počtem likes 
 

Výše uvedená zjištění jsou ovšem na hranici průkaznosti, a nelze z nich jednoznačně 

potvrdit, že by příspěvky s větším počtem hashtagů měly mít větší popularitu  

než ty s menším. Poslední z prověřovaných hypotéz této kapitoly byla hypotéza 

třináctá. Ta předpokládala, že nejčastěji se vyskytující hashtagy by měly mít relativně 

nejvyšší počet likes. Sledovanými veličinami tu tedy byly absolutní četnost výskytu 

hashtagu  

v rámci celého výběrového souboru a průměrný počet likes příspěvků, u nichž se daný 

hashtag vyskytl. Stejně jako v předchozí kapitole jsem se rozhodl měřit závislost 

pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Graf Obrázku 32 mi napověděl, že by zde 
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korelace být mohla, protože body jsou umístěny v poměrně úzkém pásmu, který  

se drží podél diagonální přímky vedoucí z levého spodního do pravého horního rohu. 

To by naznačovalo korelaci kladnou. Na druhou stranu body jsou na této přímce 

nerovnoměrně rozmístěny, což by spíše znamenalo, že síla korelace nebude velká. 

 
Obrázek 32: Korelace četnosti hashtagů s celkovým počtem likes. 
 

Korelace veličin v celém souboru činí 0,00031, což by nasvědčovalo tomu, že mezi 

veličinami žádná závislost není. Jak bylo uvedeno výše, problémem je, že na pomyslné 

proložené přímce je distribuce hodnot nerovnoměrná, což je způsobeno tím,  

že nejvyšší hodnoty mají příliš velkou odchylku od průměru. Proto jsem přikročil k práci 

s výběrovými soubory bez extrémních hodnot. Postupně jsem odečítal 1, 5, 10 a 20 % 

příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem průměrných likes u příspěvků s daným 

hashtagem. Korelační koeficient byl u souborů bez extrémních hodnot výrazně vyšší, 

ani v něm však hodnoty nedosahují byť jen slabé korelace (od 0,2 výše) – blíže  

viz Tabulku 5.  

To ovšem v praxi znamená, že se mi nepodařilo verifikovat Hypotézu 13, že nejčastěji 

se vyskytující hashtagy by měly mít i relativně nejvyšší počet likes, naopak lze tvrdit,  

že taková závislost se ve výzkumném vzorku nepotvrdila.  
 

Korelace četnosti výskytu hashtagu a průměrného počtu likes příspěvků, u nichž se daný 
hashtag vyskytl 

Celý soubor 0,00031 

98 % (bez 1 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes) 0,00815 

90 % (bez 5 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes) 0,03319 

80 % (bez 10 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes) 0,05015 

60 % (bez 20 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes) 0,04615 
 

Tabulka 5: Korelace četnosti výskytu hashtagu a průměrného počtu příspěvků s tímto hashtagům 
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Poté jsem zkusil vypustit extrémní hodnoty i u druhé veličiny, tedy u četnosti výskytu. 

Například nejčetnější hashtag #prague se objevil 22 786krát, zatímco druhý nejčetnější 

#czech se vyskytl 5 933krát. Proto jsem vypustil 100 hashtagů s nejvyšší četností  

a zkombinoval tento výběr s odpočtem extrémních hodnot i u druhé veličiny  

(viz Tabulku 6). Výsledná hodnota byla vyšší než v předchozím případě (viz Tabulku 

5), přesto jsem ani zde neopustil pásmo slabé korelace. 

 

Korelace četnosti výskytu hashtagu a průměrného počtu likes příspěvků, u nichž se daný 
hashtag vyskytl (bez 100 hashtagů s nejvyšší četností) 

98 % (bez 1 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes)  0,02705 

90 % (bez 5 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes) 0,09123 

80 % (bez 10 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes) 0,12005 

60 % (bez 20 % příspěvků s nejvyšším a nejnižším počtem likes) 0,11922 
 

Tabulka 6: Korelace četnosti výskytu hashtagu a průměrného počtu příspěvků s tímto hashtagům – bez 100 
nejčetnějších 

 

Navzdory postmoderním proklamacím, že se identita uživatelů utváří uvnitř virtuálních 

komunit (Welsch, 1994), a legitimita obrazů tím, že odkazují již jen samy na sebe 

(Deleuze, 2006), se mi v rámci výzkumu nepodařilo potvrdit, že by si uživatelé 

Instagramu vytvářely své vlastní komunikační sebereferenční rámce, které  

by se následně stávaly jejich dominantní realitou. V konečném důsledku se tedy ani 

jednu z hypotéz s pořadovým číslem 10 až 13 nepodařilo průkazně potvrdit.  

Na tomto místě si ještě dovolím zasadit zkoumanou problematiku do kontextu mimo 

rámec samotného výzkumu této disertační práce. Jiný úhel pohledu, který však úzce 

souvisí s postmoderním nahlížením reality v dnešním, globalizovaném světě, nám 

nabídne ještě jinou optiku. V kapitole o kulturálních studiích jsem pojednával  

o produkčních obsahových rutinách a způsobu stylizace instagramových fotografií.  

Na jiném místě (viz Huněk & Hanzal, 2016) jsme analyzovali, jak jsou instagramové 

fotky zneužívány islámskými teroristy na blízkém východě za účelem propagandy  

a šíření islamistické ideologie, přičemž jsme tyto fotografie porovnávali s běžnými 

fotografiemi vytvářenými v rámci našich geografických podmínek. V článku stavíme 

proti sobě tradiční koncept terorizmu jako vizuálního divadla, šířeného tradičními, 

masovými médií, a koncept vizuální každodennosti, jenž popisuje šíření vizuálních 

obsahů na Instagramu jednotlivými řadovými bojovníky teroristických organizací. 

Tradiční koncept vizuálního divadla akcentuje širší pojetí kultury coby vizuální 

podívané (z angl. spectacle), náležející paradigmaticky do sféry terciárních médií, tedy 
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obsahů šířených z jednoho mediálního centra na periferii k divákům, a poukazuje  

o snahu takto šířených mediálních vizuálních obsahů zasáhnout co nejširší publikum 

(Weimann & Winn, 1994) a vybírat si cíle teroristických útoků, jejich načasování  

a lokalizaci tak, aby měly potenciál stát se zprávou, a být mediálně šířeny (Cowen, 

2006). Využívají přitom stejných mediálních rutin jako tradiční média západní 

provenience (srov. Trampota, 2006). Koncept vizuální každodennosti naproti tomu 

akcentuje šíření vizuálních obsahů prostřednictvím internetu a sociálních sítí,  

kdy šíření informací je produkováno a šířeno vzájemně mezi roztříštěnými periferiemi, 

uživateli produkujícími vlastní obsah, aniž by k tomu potřebovali velké mediální domy 

(Goggin, 2013), čímž se pohybujeme ve sféře médií kvadrátních, jinak též nových  

či síťových. Navzdory tomu, že mediální platformy se mění, odpovídající mediální 

rutiny a motivace zůstávají obdobné (Seib & Janbek, 2011), tedy co možná nejvíce 

navýšit mediální zásah každého šířeného příspěvku. Islamističtí teroristé takto 

využívají Instagram a produkční rutiny přebírané ze Západu, aby artikulovali své zájmy 

a maximalizovali efekt šíření strachu (el-Nawawy & Khamis, 2009). 

Porovnali-li jsme v článku (Huněk & Hanzal, 2016) kvalitativně fotografie islámských 

teroristů s fotografiemi běžných Západních uživatelů, odhalili jsme některé vizuální 

diskurzivní strategie, které jejich autoři používali. V obou případech je důvod nasnadě, 

a sice rozšířit konkrétní příspěvek k co nejširšímu publiku (Sarvas & Frohlich, 2011). 

Dospěli jsme tak k přesvědčení, že běžné fotografie z Instagramu, které zachycují 

každodenní život Západních společností, stejně jako obdobné fotografie pocházející 

z válečných zón Blízkého východu, obsahují určité komunikační strategie či způsoby 

zpodobňování reality, které jsou typické pro Instagram coby specifickou sociální síť,  

a jež mohou být popsány jako instagramismus (Manovich, 2017). Tyto komunikační 

strategie zůstávají stejné, ať už jsou užívány pro osobní účely jednotlivých běžných 

evropských či amerických uživatelů, nebo za účelem islamistické propagandy. Mezi 

třemi nejviditelnějšími z těchto komunikační strategií uvádím následující: 

• Zobrazování sociálních skupin; 

• Zobrazování formou selfie; 

• Zobrazování domácích mazlíčků.  

Pozoruhodné je, že tytéž vizuální diskurzivní strategie nalezneme i mezi fotografiemi 

výzkumného vzorku fotografií z Prahy – viz Obrázky 33, 34 a 35.  
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Obrázek 33: Srovnání fotografií výzkumného vzorku a fotografií islámských teroristů – Zobrazování sociálních skupin  

    
 

Obrázek 34: Srovnání fotografií výzkumného vzorku a fotografií islámských teroristů – Zobrazování formou selfie 

    
 

Obrázek 35: Srovnání fotografií výzkumn. vzorku a fotografií islámských teroristů – Zobrazování domácích mazlíčků  

 

Výše uvedené srovnání poukazuje na skutečnost, že užití podobných rutin v rámci 

jiných kulturních kontextů, za účelem dosažení obdobných záměrů autorů fotografií,  

je podmíněno charakterem a specifiky samotného použitého média, tedy v našem 

případě platformy Instagramu. I přes nepotvrzení dílčích hypotéz této práce  

lze nicméně, i v kontextu výše uvedeného srovnání, kladně zodpovědět Výzkumnou 

otázku 4 mé disertační práce, podle níž si uživatelé Instagramu vytvářejí vlastní 

komunikační sebereferenční rámce (srov. Manovich, 2017).  

V souvislosti s tím, jak se naše doba stává víc a více medializovanou s dominantním 

podílem vizuální komunikace, lze očekávat, že budeme čelit výzvám, abychom 

dokázali interpretovat tytéž produkční a obsahové rutiny, a zasazovat je vždy  

do adekvátního kontextu, protože právě kontext dekódování bude klíčový v době, kdy 

je problematizováno samotné pojetí pravdy a reality. V návaznosti na narůstající 

tendenci uživatelů, a zejména mladých lidí, uchopovat realitu a vnímat svět kolem sebe 

na základě vizuálních médií a obsahů, se vizuální gramotnost může stát podobně 

důležitou jako tradiční vzdělávání kladoucí důraz na textovou gramotnost postavenou 

na čtení a psaní textů (Tovani, 2004). 
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Závěrem 
 

Tato disertační práce si dala za cíl prozkoumat na pozadí mediálních studií specifickou 

oblast vizuální komunikace, jíž je komunikace prostřednictvím fotografií, jakož  

i doprovodných metadat, na sociálních sítích, konkrétně na sociální platformě 

Instagram. Vizuální studia, jež zkoumají vizuální komunikaci, či jinak řečeno vizuální 

kulturu, jsou momentálně dramaticky se rozvíjejícím interdisciplinárním oborem, který 

se snaží uchopit a popsat, jakým způsobem se děje konstrukce vizuálních obsahů  

na jedné straně, a jejich vnímání na straně druhé (Mitchell, 2016; Mirzoeff, 2012; Morra 

& Smith, 2006).  

Ve studiích vizuální kultury existují dva základní přístupy, lingvistický přístup a přístup 

piktoriální. Základním předpokladem lingvistického přístupu je, že význam obrazů  

je kulturně podmíněn, tedy že významy obrazů jsou do nich vepsány člověkem 

(Pinney, 2002). Piktoriální přístup naproti tomu zdůrazňuje, že při popisu performativní 

funkce obrazů si nevystačíme s jejich uchopením slovy, neboť obrazy začínáme 

v dětství rozpoznávat dříve, než nám vůbec slova začnou dávat nějaký smysl 

(Martinengo, 2013). Ve své práci jsem se pokusil zohlednit oba tyto přístupy, přičemž 

při popisu vizuálních obsahů se přibližuji piktoriálnímu přístupu, v případě popisu 

přidružených metadat volím spíše přístup lingvistický.   

S využitím argumentační výstavby společenskovědního oboru vizuálních studií jsem 

nejprve v teoretické části práce představil teoretické koncepty, které tvořily 

interpretační rámec následného empirického výzkumu postaveného na analýze 

velkého souboru fotografií z Instagramu. Prvním takovým argumentem bylo tvrzení,  

že v prostředí nových médií se dříve pasivní konzumenti mediálních sdělení mění v 

jejich aktivní producenty (srov. Jenkins, 2006; Evans, 2012). Z diváků a posluchačů, 

spadajících do kategorie tradičních, masových médií, se tak v kontextu nových, 

síťových médií stávají prozumenti (Toffler, 1981) či produseři (Bruns, 2008).  

Druhým argumentem podtrhujícím důležitost vizuální komunikace coby předmětu 

zkoumání byl předpoklad, že se fotografie jakožto dominantní vizuální obsahy, mimo 

jiné kvůli globálnímu rozšíření chytrých mobilních telefonů s vestavěným fotoaparátem 

a nepřetržitým připojením k internetu, stávají všeobjímajícími a všudypřítomnými 

(Hunsinger & Senft, 2013), přičemž takto průmyslově vyráběné obrazy se stávají 

stěžejními nositeli sdělení přijímaných uživateli (Filipová & Rampley, 2007, Baudrilard, 

1983).    

Třetím předpokladem, s nímž jsem ke zpracovávanému materiálu přistupoval, bylo 

tvrzení, že v dnešní útržkovité době máme coby uživatelé sociálních sítí tendenci 
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neustále verifikovat svou identitu a autenticitu (Bauman, 2002) prostřednictvím 

produkování dalších a dalších digitálních fotografií (David, 2010), které mají za cíl 

konstruovat realitu tak, aby co nejvíce odpovídala modelování vlastního sebeobrazu 

jednotlivými uživateli (Van Dijck, 2008). Legitimita šířených vizuálních obsahů se jeví  

o to větší, čím více lidí na ně reaguje, ať už komentářem, sdílením, udělením like apod. 

(Seib & Janbek, 2011), hlavní důraz je přitom kladen na aktuálnost konkrétních sdělení 

(Welsch, 1994). Samotné technologie pak vymezují hrací pole toho, co je ještě možné 

zpodobnit, a co již možné či vhodné není (Toffler & Toffler, 1995), zároveň jsou  

to právě komunikační technologie, které nás vybízejí k tomu, abychom zachycovali  

co nejvíce ze svého života (Brook & Boal, 1995; Virilio, 1997), stylizovali je podle 

předem připravených vzorců (Durrant a kol., 2011) a tyto záznamy šířili mezi  

co největší množství uživatelů (Sarvas & Frohlich, 2011). 

A právě ona determinovanost technologiemi či stereotypy, které výrazně utvářejí  

a ovlivňují to, jakým způsobem tvoříme a interpretujeme jednotlivé vizuální obsahy, 

mne vedla k zavedení pojmů filtr či filtry v této práci, jakožto obecně elementů, které 

vstupují při tvorbě digitálních fotografií mezi autory a jimi zpodobňovanou realitu, čímž 

ovlivňují tvorbu významů jak na straně produkce, tak potenciálně též na straně 

recepce. Mohlo se přitom jednat o konkrétní produkční rutiny, připojená metadata, 

technologické postprodukční úpravy fotografií, či jiné prvky, jejichž prostřednictvím 

můžeme jednotlivé vizuální obsahy filtrovat, obecně tedy o elementy, které klademe 

mezi naše vědomí a zpodobňovaný okolní svět. Zkoumání těchto filtrů pak tvořilo jádro 

mého výzkumného bádání, kdy stěžejní výzkumná otázka byla zaměřena  

na to, do jaké míry je produkce i recepce digitálních vizuálních obsahů určována 

touhou po svobodném vyjádření, a do jaké je naopak ovlivňována těmito filtry,  

jež tvorbě i konzumaci předcházejí.    

Dříve, než jsem přistoupil k samotnému výzkumu, hledal jsem intelektuální školy,  

na něž bych navázal při popisu takových filtrů, které se možná podílejí na utváření 

významů, ovlivňují způsob, jakým produkujeme i konzumujeme vizuální sdělení,  

a v konečném důsledku determinují naše vnímání reality. Pro účely této disertační 

práce jsem se inspiroval myšlenkami čtyř intelektuálních tradic: kulturálními studii, 

sémiotickou tradicí, teorií diskurzu a přístupem postmoderny.      

Kapitola o kulturálních studiích měla za cíl vytvořit intelektuální a argumentační 

podhoubí pro následné zkoumání, jež se zaměřovalo na to, zda a proč máme tendenci 

zobrazovat na Instagramu náš život hezčí či zajímavější, než ve skutečnosti  

je, a virtuálně se předháníme v tom, kdo si dal v kavárně hezčí šálek kávy, byl  

na exotičtější dovolené nebo zažil zajímavější kulturní akci. Kulturální přístup nám tedy 
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poskytl základní úhelný kámen pro výzkum toho, jakým způsobem se snažíme 

legitimizovat naši existenci prostřednictvím vytváření fotek na Instagramu.  

Kapitola zabývající se sémiotikou se zaměřuje na problematiku digitálních fotografií 

jakožto obsahů či nosičů obsahů. Sémiotika ve fotografiích hledá znakové strategie 

ideologického uzavírání či naopak otevírání přenášených významů, a přivedla mne 

k otázce, proč používáme taková témata, způsoby zobrazení, dominantní nálady, filtry, 

hashtagy, barvy apod., které používáme. Vztahy znaků a významů fotografií, kterých 

tyto dominantně nabývají pro uživatele Instagramu (autory či recipienty fotografií) byly 

pak optikou výzkumné kapitoly inspirované právě sémiotickou tradicí. 

Třetí tradicí, již ve své práci zmiňuji, je teorie diskurzu původně pocházející  

od Michaela Foucaulta, a příslušná kapitola se zabývá mocenskými aspekty  

či strukturami, které mohou potenciálně vstupovat mezi autory a zachycované objekty, 

při produkci fotografií, anebo naopak mezi vyfotografované objekty a jejich recipienty, 

při konzumaci fotografií na Instagramu. Tato tradice přinesla do výzkumu inspiraci 

v podobě odhalování dominantních diskurzivních praktik charakteristických pro náš 

kulturní kontext.  

Poslední kapitola k vybraným společenskovědním proudům, z nichž jsem čerpal 

inspiraci pro svůj výzkum, tedy kapitola k postmoderně, pak staví do popředí výzkumné 

rámce, které vnímají Instagram jako samostatné a svého druhu unikátní médium. Díky 

této kapitole jsem pak ve výzkumné části formuloval a zodpovídal otázky, zda ještě 

vnímáme fotografie na Instagramu jako odkazující k vnějšímu světu, anebo už tyto 

odkazují pouze samy na sebe, zda se nestává takto virtualizovaná realita naším 

preferovaným prostředím či zda ještě potřebujeme vnější realitu pro vytváření 

významů, 

Má disertační práce využívá metodologický přístup, který lze zařadit do kategorie 

software studies. Lev Manovich (2008), jehož přístup i metodu jsem si původně vybral 

v rámci schválených tezí z toho důvodu, že se jako výzkumník zabývá Instagramem 

přímo ve své akademické praxi, tvrdí, že tradiční humanitní disciplíny zcela selhávají 

při shromažďování a interpretaci velkého množství dat produkovaných uživateli v rámci 

nového společenského kontextu, který je výrazně determinován nástupem nových 

médií (Pauwels, 2008b) a že se využití velkokapacitní počítačové analýzy a vizualizace 

dat má stát stěžejní metodou v humanitních vědách (Manovich, 2009b).  

Instagramové fotografie, které byly zkoumány ve výzkumné části, svým rozsahem již 

přitom spadaly do kategorie velkých dat (McCosker & Wilken, 2014), což ovlivnilo 

volbu metodologických východisek. Pro analýzu byl zvolen výzkumný vzorek 79 727 

fotografických instagramových záznamů opatřených příslušnými metadaty, které byly 

následně předmětem výzkumu, 52 007 fotografií bylo fyzicky dostupných ke stažení. 
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Pro potřeby této práce jsem při zkoumání výzkumného vzorku zvolil kombinaci metod 

kulturní analytiky, kvantitativní statistické analýzy a kvalitativní analýzy. Na začátku 

samotného výzkumu proběhl předvýzkum, který mi pomohl jednak lépe specifikovat  

a doplnit výzkumné otázky a podpůrné hypotézy k jednotlivým analytickým přístupům, 

a jednak přispěl k rozšíření původně zvolené metody o další uvedené metodologické 

přístupy.  

Postupy software studies jsem aplikoval při využití metody kulturní analytiky, 

zkoumající obsahovou stránku výzkumného vzorku z pohledu barevných škál, jasu, 

odstínu a sytosti (Manovich, 2009a). Částečně došlo k jejich zohlednění taktéž v rámci 

aplikování metody kvantitativní statistické analýzy (Disman, 2002), pomáhající zkoumat 

připojená metadata, jako hashtagy, počty udělených likes, zeměpisnou polohu, čas 

zveřejnění apod. Metodologie byla na několika místech, kde se to zdálo relevantní, 

rozšířena o kvalitativní analýzu zkoumaných obsahů (Strauss & Corbin, 1999),  

a to zejména při identifikování uživatelských rutin a při jejich srovnání s jiným kulturním 

kontextem.     

Výše zmíněné intelektuální tradice vytyčily dále základní dělení mého výzkumu dle 

definovaných myšlenkových okruhů. V kapitole o kulturálních studiích jsem předložil 

dvě výzkumné hypotézy. První z nich (Hypotézu 1), tedy že se uživatelé snaží 

legitimizovat svou identitu na Instagramu prefabrikovaným způsobem, čili používat 

populární hashtagy, se potvrdila. Identitu přitom nechápu jako nějakou přirozenou 

danost, ale jako soubor performativních aktů (Butler, 1999), jimiž vyjadřujeme své 

sebepojetí, resp. demonstrujeme představu o svém sebeobrazu vůči okolnímu světu 

(Van Dijck, 2008). Prostřednictvím kvantitativního srovnání výskytu nejpopulárnějších 

hashtagů rozdělených do 15 základních kategorií a průměrného počtu likes udělených 

příspěvkům z těchto kategorií jsem popsal, že uživatelé mají tendenci reprodukovat 

hashtagy, u nichž tuší kolektivní zásah s potenciálem budovat kolektivní paměť (Pink, 

2011), avšak narazil jsem na určitou diskrepanci v ohlasech recipientů, neboť zatímco 

na straně producentů máme tendenci používat spíše kolektivní kategorie, na straně 

konzumentů zaznamenávají větší ohlas fotografie opatřené spíše individuálně 

zabarvenými hashtagy, budující individuální paměť (srov. Van Dijck, 2005). To je velmi 

zajímavé zjištění, neboť se na něm ukazuje, že při stylizaci fotografií máme sice 

tendenci podporovat zásah svých příspěvků prostřednictvím kolektivních hashtagů, 

avšak na straně recipientů následně oceňujeme spíše unikátní životní kontext. 

Pro ověření druhé předložené hypotézy (Hypotézy 2) kapitoly vycházející z optiky 

kulturálních studií jsem sáhl po více kvalitativním zkoumání fotografií z uvedeného 

vzorku, neboť jsem se snažil verifikovat či falzifikovat třetí z hypotéz, a sice že ti, kdo 

se na Instagramu snaží získat uznání, budou mít tendenci se uchylovat k většinově 
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rozšířeným produkčním a obsahovým rutinám. Identifikoval jsem několik takových 

produkčních rutin, jakož i rutin obsahových, které mne přivedly k potvrzení druhé 

z kulturálně podmíněných stanovených hypotéz. Vedlejší výzkumnou otázku 

(Výzkumnou otázku 1) kapitoly týkající se první ze zvolených škol, která si kladla za cíl 

potvrdit či vyvrátit, zda je hlavní motivací uživatelů Instagramu získávání uznání 

druhých, jsem si zodpověděl kladně. 

Další z intelektuálních škol, z nichž jsem si vzal inspiraci pro svůj výzkum, byla 

sémiotika se svým zkoumáním znakovosti a vytváření významů zkoumaných obsahů. 

Sémiotické nazírání mi umožnilo se zaměřit na obsahovou stránku instagramových 

fotografií a položit si vedlejší Výzkumnou otázku 2, jaké prvky jsou při vytváření obsahu 

na Instagramu dominantní. Ve svém výzkumu jsem pak podrobil zkoumání dva 

typy těchto prvků, fotografických filtrů nabízených přímo Instagramem na jedné straně, 

a vztahy jasu, sytosti a odstínu fotografií na straně druhé. Jedna z hypotéz této 

výzkumné části práce (Hypotéza 3) předpokládala, že celosvětově populární filtry 

budou mít největší četnost i ve zkoumaném vzorku. Tato hypotéza se potvrdila pouze 

částečně.  Výstupy této části tedy na jedné straně ukázaly, že co do užívání 

fotografických filtrů skutečně existují dominantně používané prvky (srov. Hawkes, 

1999; Durrant a kol., 2011), které se opakují jak v lokálním, tak v globálním vzorku, 

avšak vedle toho se též potvrdilo, že jejich konkrétní zastoupení se ve výzkumném 

vzorku liší, což odkazuje k možné unikátní sociokulturní situaci jednotlivých autorů 

fotografií (srov. Packard, 2008; Uimonen, 2013).  

Patrný nesoulad mezi producenty a konzumenty instagramových fotografií jsem 

zaznamenal i v průběhu ověřování hypotézy předpokládající, že čím oblíbenější daný 

filtr je, tím vyšší počet likes budou mít tímto filtrem opatřené fotografie (Hypotéza 4). 

Opak je pravdou, zatímco užívání fotografických filtrů na straně producentů se zdá 

kopírovat jisté univerzální, globální tendence, reakce publik v podobě udělení likes 

takovým fotografiím jdou zcela zjevně mimo tyto globální tendence. Zdá se, že obecně 

užívané filtry čerpají svou oblíbenost z obecně očekávaných estetických kvalit filtrů 

v prostředí Instagramu, tendence recipientů pozitivně reagovat na jednotlivé filtry 

naprosto neodpovídá absolutní četnosti jejich užití.17 Hypotéza, které predikovala, že 

čím se daný filtr vyskytuje častěji, tím vyšší relativní počet udělených likes budou 

fotografie jím opatřené sbírat, se v zásadě nepotvrdila. Zároveň jsem v tomto místě 

zkoumání porovnal fotografie s filtrem a bez filtru, a potvrdil si dříve nastíněný 

předpoklad,  
                                                
17  Zde by bylo na místě se ptát, zda se těmito zjištěními nerelativizují samotné termíny produser  
a prozument, neboť ze zjištěných závěrů vyplývá jiné chování na straně produkce a jiné na straně příjmu. 
V osobě uživatele se sice nadále spojují obě role, avšak chování v té či oné roli se zdá být vedeno 
odlišnými motivacemi.    
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že většina uživatelů Instagramu již dnes preferuje tvorbu fotografií bez filtru nad 

fotografiemi opatřenými filtrem, a to jak na straně absolutního počtu fotografií 

produkovaných uživateli, tak na straně průměrného počtu likes udělovaných recipienty. 

Při zohlednění estetického étosu, z něhož Instagram vznikl, jde o tendenci poměrně 

překvapivou. 

Zaměřil-li jsem se dále na další z vizuálních prvků fotografických obsahů, na srovnání 

sytosti, odstínu a jasu, ani zde se hypotéza o dominanci konkrétních prvků (Hypotéza 

5) zcela plně neprokázala. Tato stránka výzkumného vzorku byla podrobena zkoumání 

prostřednictvím postupů, které nabízí kulturní analytika s tím, že vzájemně porovnávala 

vždy dva uvedené komponenty. Ze srovnání vyšlo, že jedinou prokazatelnou tendencí 

je zjevná barevná rozmanitost a pestrost, která se z určitého úhlu pohledu může jevit 

jako svého druhu dominantní tendence.  

Na vedlejší Výzkumnou otázku 2, která je spojena se sémiotickou tradicí zkoumání 

obsahu, je tak možno odpovědět, že dominantním prvkem, který jsem výzkumem 

odhalil, je tendence instagramových producentů, pokud už používají fotografické filtry, 

využívat globálně preferované filtry, a to navzdory tomu, že tyto nenabízejí takovou 

odezvu, jak by si autoři možná mysleli. V souvislosti s druhou vedlejší výzkumnou 

otázkou bylo zjištěno, že takovým prvkem mohou být právě fotografické filtry  

se zjevnou dominancí nejužívanějších filtrů ať už v lokálním či globálním kontextu,  

což se ve výzkumu ukázalo vcelku jednoznačně. Dalším prvkem, který  

je na Instagramu dominující, je však tvorba fotografií úplně bez filtru, a to navzdory 

tomu, že byl Instagram na užívání atraktivních přídatných filtrů původně založen.  

Při zkoumání vzájemného srovnání prvků sytost-odstín-jas se dominantní tendenci, 

krom výrazné pestrosti a barevné rozmanitosti, odhalit nepodařilo. Vzorek naopak 

prokázal zřetelnou roztříštěnost užívání jednotlivých vizuálních prvků, spíše než 

dominanci jedné konkrétní barevné či jinak vizuální stránky zkoumaných fotografií.  

Třetí ze společenskovědních tradic, jejíž optiku jsem zvolil coby interpretační rámec 

výzkumné části, byla teorie diskurzu jakožto kulturních vzorců užívaných k prosazování 

moci. Z kraje kapitoly bylo demonstrováno, jak ochotně o sobě sami uživatelé, někdy  

i bez toho, aby to vůbec tušili, dávají informace o místě či času pořízení dané 

fotografie, čímž dávají mediálním institucím nástroj pro vykonávání mocenských praktik 

(srov. Gray, 2005; Foucault, 2000). Identifikoval jsem dvě kategorie mocenských 

praktik, které determinují chování uživatelů Instagramu při jejich snaze maximalizovat 

zásah svých příspěvků (Van House, 2011). Jedna z těchto praktik se zaměřuje na osu 

místa, kde jsou dané fotografie vytvořeny, druhá z nich zohledňuje čas pořízení,  

a sleduje uživatelské chování v závislosti na denní době. 
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V rámci příslušné části výzkumu se potvrdily první dvě hypotézy, tedy jak, že lokalita 

s vyšším zastoupením fotografií, bude mít i vyšší relativní počet udělených likes 

(Hypotéza 6), tak že vyšší zastoupení počtu příspěvků bude kopírovat turisticky 

oblíbené destinace (Hypotéza 7). Jen v Praze 1, na jejímž území nalezneme množství 

historických památek a turisticky oblíbených míst, a která zahrnuje jen zhruba 1 % 

rozlohy hlavního města, bylo vytvořeno 42,5 % snímků ze zkoumaného vzorku  

a obdrženo 45,3 % likes. Šel-li jsem ještě více do detailu a sledoval tyto ukazatele  

na úrovni konkrétní ulice či historické památky, ukázalo se, že v deseti 

nejprotěžovanějších lokalitách bylo vytvořeno 10,6 % příspěvků, které získaly 13,8 % 

likes. Na rozdíl od jiných parametrů a metadat zkoumaných v této disertační práci,  

se v případě geolokace neobjevil výraznější rozdíl mezi producenty a recipienty, 

z čehož vyplývá, že tato mocenská kategorie ovlivňuje obě uživatelské role podobnou 

měrou. Diskurz, který podle Foucaulta určuje, o čem se smí a nesmí hovořit, nebo  

co smí a nesmí být zpodobňováno (Foucault, 1999), zdá se, určuje i to, kde a, jak  

se dále též ukázalo, kdy toto může být zpodobňováno.  

Zaměřil-li jsem se na rovinu denní doby, kdy byly jednotlivé příspěvky vytvořeny, 

podařilo se mi identifikovat zřetelnou návaznost příspěvků asociovaných s činnostmi 

vázanými na konkrétní specifické činnosti s denní dobou, kdy jsou tyto činnosti 

vykonávány. Naopak příspěvky s časově indiferentními tématy, které nejsou vázány  

na konkrétní denní dobu, kopírovaly obecnou křivku všech zveřejňovaných příspěvků 

během dne. Podařilo se nám tedy verifikovat i druhé dvě hypotézy této kapitoly, a sice 

že aktivity dominující na Instagramu korespondují s obvyklým rozdělením lidských 

činností během dne (Hypotéza 8), a zároveň že je možné identifikovat takové lidské 

činnosti, zachycované na fotografiích Instagramu, které připadají na konkrétní část dne 

(Hypotéza 9), čímž jsem zodpověděl kladně vedlejší Výzkumnou otázku 3, zda lze  

ve zkoumaném vzorku vypozorovat dominantní diskurzivní praktiky.   

Poslední ze zvolených náhledů na problematiku, byla tradice postmoderního vnímání 

kulturní produkce, pro kterou byla formulována Výzkumná otázka 4, jestli si uživatelé 

na Instagramu vytvářejí své vlastní sebereferenční rámce. Postmoderna mi poskytla 

inspiraci v podobě nahlížení na Instagram coby samostatné médium, jako na 

platformu, na níž se zkoumaná kulturní produkce, v tomto případě tvorba digitálních 

fotografií, odehrává. Jako na postmoderní médium par excellence, u něhož by bylo 

možno očekávat, že simulovaná realita bude přijímána uživateli jako skutečnější  

než skutečnost (Baudrillard, 1983)  

Vedlejší Výzkumnou otázku 4 jsem pak formuloval jako pátrání, zda si uživatelé 

Instagramu vytvářejí své vlastní komunikační sebereferenční rámce, jejichž relevanci 

jsem ověřoval na poměřování četnosti výskytu zkoumaných hashtagů a množství 
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udělených likes. Ve vybraném vzorku se podařilo vedle denotativních kategorií 

hashtagů odkazujících přímo k vnější realitě identifikovat i sebereferenční hashtagy. 

Nepodařilo se však prokázat, že by tyto tvořily jakkoliv dominantní struktury,  

a hypotézy této příslušné kapitoly (Hypotézy 10, 11, 12 a 13) se tak nepodařilo 

průkazně verifikovat.  

Dodatečných relevantních výstupů, mimo původní rámec hlavního výzkumu, jsem však 

dosáhl konfrontací poznatků pocházejících z analýzy výzkumného vzorku a poznatků 

mého předchozího výzkumu, zahrnujícího vzorek instagramových fotografií ze zcela 

jiného kulturního kontextu, fotografií vytvářených a šířených islámskými teroristy  

na blízkém východě (Huněk & Hanzal, 2016). Porovnání produkčních rutin 

identifikovaných v obou takto vymezených vzorcích odhalilo, že díky univerzální snaze 

uživatelů rozšířit svůj příspěvek k co nejširšímu publiku (Sarvas & Frohlich, 2011), 

která zjevně stojí zcela mimo specifika konkrétního kulturního kontextu, bez ohledu  

na zájmy, které se ti kteří uživatelé snaží prosazovat, využívají uživatelé ze zcela 

odlišných kulturních prostředí mnohé velmi podobné produkční rutiny, které mají 

zásadní vliv na konečnou podobu fotografií šířených v prostředí Instagramu  

(srov. Cowen, 2006; el-Nawawy & Khamis, 2009). 

Předkládaná disertační práce představuje jeden z mála ucelených rozsáhlejších 

akademických textů zabývajících se specificky sociální sítí Instagram, a v České 

republice se v tomto kontextu jedná o text v podstatě ojedinělý. Užité metody nám byly 

schopny přinést cenné poznatky o obsazích produkovaných a konzumovaných na této 

sociální síti, a poukázat i na některá technologická i faktická specifika Instagramu 

jakožto samostatného média. Limitace zvolených metod naopak spočívá v tom,  

že neumějí odhalit motivace uživatelů k popisovanému chování, pro jejichž 

vysvětlování jsem vždy musel sáhnout do odborné literatury jiných autorů, 

představených zejména v teoretické části, a zároveň se nepodařilo zkoumaný materiál 

zasadit do delšího srovnání v čase, čímž výstupy vypovídají výhradně o situaci v době 

napsání samotné disertační práce. Vzhledem k překotnému technologickému vývoji 

naší doby budou nutně některé poznatky této disertační práce poměrně rychle 

zastarávat. Věřím však, že mnohé poznatky týkající se uživatelského chování mají a 

budou mít univerzální platnost i nadále.         

Všechny výše uvedené poznatky potvrdily hlavní hypotézu této práce a přinesly 

kladnou odpověď na hlavní výzkumnou otázku, zda uživatelé Instagramu využívají  

při tvorbě významů i jejich čtení takové filtry, které oba tyto procesy významnou měrou 

ovlivňují. Navzdory patrnému optimismu, který vzbuzovaly sociální sítě a obecně 

internet ve svých počátcích, co do demokratizace informací (Evans, 2012)  

a emancipace jednotlivců i skupin, coby publik a konzumentů vytvářených obsahů 
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(Kietzmann, 2011), je s trochou odstupu patrné, jak velmi jsme jakožto uživatelé 

determinováni ve svém chování na těchto digitálních platformách, a to ať už co do 

neustálého opakování produkčních i konzumních rutin v rámci dominantních 

společenských diskurzivních struktur, aktivního užívání předpřipravených funkcionalit 

typu hashtagů či softwarových fotografických efektů, či co do samozřejmého 

respektování technologických mantinelů samotné užité technologické platformy. 

Otázkou, která se kdesi v pozadí objevovala během celého mého výzkumu  

a jež se nabízí jako vhodný předmět dalšího zkoumání, zůstává, zda se vůbec jako 

uživatelé můžeme chovat jinak.  
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