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Abstrakt 

Práce pojednává o relativně novém fenoménu online sociálních komunit, 

konkrétně serveru Facebook, a jeho potenciálu v oblasti šíření informací. Virtuální 

komunita Facebook se stala v posledních několika letech velmi populární a počet jejích 

uţivatelů neustále stoupá, zejména mezi mladými lidmi. Stává se běţnou součástí jejich 

sociální existence, a jako taková si zasluhuje zájem sociálních věd. Studie, na které je 

tato práce zaloţena, si klade za cíl zjistit, jak se liší komunikace v online sociální síti, 

oproti komunikaci v sítích offline, a jakou roli hraje z hlediska šíření informací. 

Hlavním rozdílem jsou v tomto ohledu zejména velice nízké transakční náklady 

komunikace a tendence uţivatelů této sociální sítě komunikovat převáţně nepřímým 

způsobem, skrze sebeprezentaci a vyhledávání informací o ostatních. Dalším cílem 

výzkumu je zjistit, čím jsou charakteristické důleţité informační uzly internetové 

sociální sítě a jak je lze dále rozlišovat. Zjištěné závěry vedou k předpokladu, ţe 

v případě správné identifikace důleţitých informačních uzlů s dostatečným sociálním 

kapitálem, které mají vhodnou pozici v síti a jsou dostatečně uţivatelsky aktivní, lze 

objevit informační kanál, s jehoţ pomocí by bylo moţné šířit sdělení skrze online 

sociální síť velkou rychlostí. 
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Abstract 

Dissertation deals with relatively new phenomenon of social networking sites, 

particularly Facebook, and his potential in terms of information diffusion. Virtual 

community Facebook has become very popular in the last few years and number of its 

users is still increasing, especially among young people. It has become a common part 

of their social existence and therefore deserves attention from social scientists. The 

objectives of the research, which is this paper based on, are to find out differences 

between social communication online and offline and also to determine the role which 

offline communication plays in terms of information diffusion. Main difference 

appeared to be especially much lower transaction costs of the online communication, 

and also the fact, that Facebook users tend to communicate indirectly, rather than 

directly, using tools for self presentation and information search. Another goal of this 

study was to identify characteristics of the main information nodes in the online social 

network and their possible typology. Research outcomes lead to the hypothesis, that in 

case of correct identification of the main nodes with sufficient social capital, suitable 

position in the network and active usage of these attributes, one can find an information 

channel, through which can be information distributed with a high speed. 
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1. Úvod 
 

 Současný svět působí na člověka různě, výraznými činiteli jsou však určitá 

uspěchanost a informační přesycenost. Zatím co první z nich první nás tlačí 

k neustálému pohybu a nutí nás stíhat věci, které se občas zdají být do dvaceti čtyř 

hodin zcela nevměstnatelné, druhý na nás ze všech stran tlačí obrovské mnoţství 

zdánlivě nezpracovatelných údajů. Člověk je ale vynalézavý tvor a dokáţe si dříve či 

později ve všem najít systém. V rámci zachování zdravého rozumu vymýšlí prostředky, 

jak si celou situaci usnadnit, jak věci zrychlit, informace roztřídit a přizpůsobit své 

konání celému tomu cirkusu, který si říká moderní doba. A právě na pozadí tohoto dění 

se v nedávné době vyvinul specifický systém, jak usnadnit a zrychlit něco, co bylo aţ 

doposud v převáţné míře silně časově a lokálně ukotvené, společenskou interakci.  

 Lidé potřebují ke svému ţivotu společenský styk, potřebují komunikovat, 

potřebují se určitým způsobem prezentovat před ostatními jedinci ve svých sociálních 

prostředích a na oplátku sbírat informace z těchto prostředí vycházející. Ať uţ k tomu 

vedla časová tíseň, nebo prostě vývoj nových technologií a s nimi také nových 

moţností, společenský styk se za posledních několik let přesunul také do virtuálního 

prostředí a z původně malé a neškodné součásti sociálního ţivota jedince se virtuální 

sociální interakce stala významných činitelem v ţivotě zejména mladých lidí. To, o čem 

hovořím, je exploze popularity tzv SNS, neboli virtuálních sociálních komunit (social 

networking sites). Jedná se o servery, které na svých stránkách umoţňují vytvářet 

společenské vazby, sebeprezentaci uţivatele prostřednictvím profilu a zprostředkovávají 

různé způsoby komunikace s jinými uţivateli. Skrze tyto servery lze vytvářet a udrţovat 

společenské vazby s mnohem větším počtem jedinců, neţ by bylo moţné v reálném 

ţivotě. Servery jsou navíc často tvořené tak, ţe se snaţí co nejvěrněji skutečnou 

společenskou interakci simulovat.  

 Sociální sítě vzniklé a existující ve virtuálním prostředí mají, stejně jako sociální 

sítě zaloţené na reálných vazbách a osobních stycích, podobnou strukturu z hlediska 

šíření informací. I zde můţeme nalézt hlavní komunikační kanály, skrze které proudí 

různá sdělení z jednoho konce sítě na druhý. Sociální síť existující v prostředí internetu 

má však v tomto ohledu jednu podstatnou výhodu. Vzhledem k nízkým transakčním 

nákladům a nezávislosti na čase a prostoru, se informace skrze ní mohou šířit velkou 

rychlostí a dosáhnout mnohem větších sociálních vzdáleností ve velice krátké době.  
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 Ačkoliv se stále jedná o poměrně neprobádané téma, v poslední době můţeme 

nalézt mnoho studií, které se zabývají výzkumem virtuálních sociálních komunit, a to 

zejména z hlediska jejich struktury (Ellison, Steinfield, Lampe: 2007; Mayer, Puller: 

2007). Metody, které jejich autoři pro svůj výzkum volí, jsou dvojího typu. V prvním 

případě se jedná o standardní výběrové šetření, kdy jsou data sbírána pomocí dotazníků, 

v druhém případě je struktura sítě analyzována za pomoci síťových dat a metod analýzy 

sociálních sítí. V této práci se pokouším obě tyto metody propojit. Výzkum je zaloţen 

jednak na analýze síťových dat s vyuţitím analýzy osobních sítí (ego networks 

analysis), dále na datech získaných z polostrukturovaných dotazníků rozesílaných 

elektronickou poštou, a nakonec z analýzy obsahu konkrétních dat přímo v profilech 

jednotlivých uţivatelů.  

 Tato práce je psána jakoţto explorační studie, která má čtenáři přiblíţit prostředí 

sociální sítě Facebook, coby specifického zástupce mezi virtuálními komunitami a dále 

nastolit některé hypotézy, které by bylo moţné podrobit dalšímu zkoumání. Konkrétní 

cíle výzkumu byly dva: zmapovat specifika komunikace, která v rámci virtuální sociální 

sítě probíhá a dále identifikovat hlavní informační kanály a důleţité uzly v síti. Jakoţto 

hlavní teoretický rámec jsem zvolila teorii sociálního kapitálu (Bourdieu,Wacquant: 

1992; Coleman: 1988), dále pak teorie, zabývající se vazbami v sociální síti (Burt: 

2001; Granovetter: 1983) a nakonec zaměřené na informační šíření a identifikaci 

hlavních informačních kanálů (Gladwell: 2006,  Rogers: 2003).  

 Práce se skládá ze dvou hlavních celků, teoretického a empirického. První část, 

tedy teoretická, má slouţit čtenáři zejména k pochopení probírané problematiky 

z hlediska pojmů, které jsou stěţejní pro část analytickou. Skládá se celkem ze tří 

podkapitol. V první z nich se věnují obecnému pojetí teorie sociálních sítí, v čem je 

specifická a na co konkrétně se zaměřuje. Dalším tématem této podkapitoly je rozbor 

charakteru vazeb a struktury sociální sítě a jejich vlivu na šíření informací. V tomto 

ohledu je důleţitá také zmínka o teorii názorových vůdců, která přišla jako jedna 

z prvních s myšlenkou, ţe informace se skrze sociální síť nešíří rovnoměrným 

způsobem, ale právě přes významné informační kanály. Poslední část podkapitoly je 

zaměřena na sociální kapitál v rámci sociální sítě a jeho význam z hlediska důleţitosti 

uzlu v síti.   

 Druhá podkapitola je jiţ zaměřena na virtuální prostředí internetu a svět 

sociálních sítí, který se rozvíjí v rámci tohoto specifického rozhraní. Zaměřuji se zde 

zejména na rozdíly online sociálních sítí oproti sociálnímu světu „offline“. Virtuální 
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komunity jsou součástí něčeho, co mnozí autoři v současné době nazývají kybersvětem 

(Adams: 1997; Valentine, Holloway: 2002). V rámci tohoto prostředí dochází ke 

kompresy prostoru a času, jelikoţ komunikace jiţ není na těchto dimenzích více závislá. 

Internetové sociální sítě jsou toho jasným příkladem, jelikoţ interakce mezi 

jednotlivými uţivateli funguje nezávisle na tom, kde se zrovna nacházejí, či v jakém 

čase se do této interakce sami zapojují. Poslední podkapitola této části práce má za úkol 

představit čtenáři samotný server Facebook a popsat, čím se liší od ostatních virtuálních 

sociálních sítí.  

 Poslední kapitola teoretické části práce se detailně věnuje modelům kolektivního 

chování a teoriím šíření informací. Představuji zde hlavní koncepty, které se touto 

problematikou zabývají a vkládám je do kontextu sociálna v internetové podobě. V této 

části práce vycházím zejména z práce Gladwella, Granovettera a Rogerse. Od 

zmíněných autorů si vypůjčuji zejména jejich pojmosloví, některé pojmy však nabývají 

v kontextu této práce lehce odlišného významu, neţ jak ho definují sami autoři. To se 

týká zejména typologie hlavních informačních kanálů. 

 Před analytickou část této studie vkládám nezbytnou kapitolu o metodologii 

výzkumu, která byla vyuţita pro získání a zpracování dat. Podrobně zde rozepisuji 

jednotlivé metody sběru dat i zpracování výsledků. V jedné z podkapitol se také 

detailně věnuji metodě analýzy síťových uzlů, která byla ve vyuţita při zpracování 

síťových dat, tedy analýze osobních sítí (Ego Network Analysis). Jedná se o poměrně 

novou metodu, která se nezaměřuje na síť jako na celek, ale pouze na osobní sítě 

jednotlivých centrálních uzlů. Oproti klasické analýze sociálních sítí má tato metoda 

mnohé výhody a omezení, vzhledem k charakteru síťových dat, které vyuţívám, byla 

však nejvhodnějším nástrojem.  

 Analytická část práce je rozdělena do tří hlavních oblastí. První je zaloţena na 

zpracování údajů z otevřených otázek v dotazníku, týkajících se obecné uţivatelské 

zkušenosti jednotlivých respondentů. Účelem této kapitoly je jednak zmapovat důvody, 

proč lidé do virtuální komunity Facebook vstupují, dále vnímaná pozitiva a negativa 

členství v komunitě a jeho specifičnost oproti jiným komunitním serverům. Další část se 

věnuje komunikaci, která v rámci sociální sítě Facebook probíhá a její specifičnosti 

oproti komunikaci v sociálních sítí tváří v tvář, či alespoň probíhající v reálném čase. 

Důleţitým bodem této kapitoly je zjištění, ţe komunikace ve virtuální sociální komunitě 

probíhá na rozdíl od klasické sociální interakce převáţně nepřímým způsobem. Poslední 

podkapitola analytické části je zaměřena na identifikaci hlavních informačních kanálů a 
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moţnostech jejího vyuţití v případě cíleného šíření informace skrze virtuální sociální 

síť. 

 Výzkum, na kterém je zaloţen tento text, si neklade za cíl zobecňovat závěry 

z něho vyplývající na obecnou populaci lidí, vyuţívajících online sociální sítě, či jen 

sociální komunitu Facebook. Má za úkol blíţe prozkoumat moţnosti informačního 

šíření skrze relativně nové sociální prostředí a přinést některé náměty a hypotézy, které 

by mohly být předmětem dalšího zkoumání v této oblasti.  

2. Sociální sítě obecně 
 

 Virtuální komunity jsou zaloţeny na základě zesíťovaných vazeb mezi 

jednotlivými uţivateli a jsou tedy určitým druhem sociální sítě. Pro potřeby této práce 

nazývám tyto sítě virtuální, ačkoliv vazby mezi uţivateli jsou reálné. Vypůjčuji si tak 

částečně terminologii informačních technologií. Pro tato sociální uskupení se však také 

pouţívá označení online sociální sítě (Ellison, Steinfield, Lampe: 2007), či mezinárodně 

zaţitý pojem SNS, tedy social networking sites (servery sociálních sítí). Ať uţ ji 

nazveme jakkoliv,  jedná se stále o sociální síť, ovšem přenesenou do virtuálního 

prostředí. Následující kapitola je stručným úvodem k teorii sociálních sítí 

probírané částečně právě v kontextu informačních technologií a virtuálního prostředí 

internetu. 

2.1. Charakter sociálních sítí 

Teorie sociálních sítí vychází částečně z teorie sociální směny (Cook, 

Whytmeyer: 1992) – vztah mezi jednotlivými uzly umoţňuje uskutečňovat směnu na 

základě kalkulace zisků a nákladů. Ta se můţe měnit dle povahy vazby jako takové, 

popřípadě její intenzity. Je tedy pojímaná spíše z racionálního hlediska, ačkoliv vazby 

nemusí mít vţdy čistě racionální charakter. Můţe se jednat například o síť přátel, stejně 

tak jako o síť obchodních partnerů. Povaha jednotlivých vazeb se můţe velice lišit. 

Kdybychom chtěli brát sociální síť jako komplexní systém vazeb ve společnosti, 

získáme nepřehledný propletenec vztahů všech typů a na všech moţných úrovních. 

Sociální síť však lze zkoumat po vrstvách, tzn. zaměřit se pouze na některou z jejích 

dimenzí, která udává konkrétní charakter vazeb mezi uzly. Jedná se například o 

pracovní vztahy, vztahy mezi výrobcem a dodavateli, rodinné vztahy, emailovou 

komunikaci v rámci nějaké instituce, síť přátel, nebo, jako v případě této práce, online 
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sociální síť kde jsou vazby mezi přáteli pevně stanovené (vazba mezi jedinci jsou 

zaznamenány v profilech obou zúčastněných uţivatelů). 

Vztahy mezi jedinci je moţné definovat na základě mnoha kritérií, mj. také 

z hlediska síly jednotlivých vazeb, která můţe být v konkrétních případech přesně 

měřitelná. Pokud bychom se například zaměřili na emailovou komunikaci, síla vazeb 

bude dána počtem emailů, které si mezi sebou uzly vyměnily v rámci jednoho 

propojení. Jediný email by v tomto případě vytvářel mnohem slabší vazbu neţ 

kaţdodenní komunikace dvou účastníků. Čím více zpráv si tedy dva lidé vymění, tím je 

jejich vztah silnější (Gloor, Scott: 2007, str. 152) 

K detailnímu popisu sociálních sítí slouţí metoda jejich zkoumání, která se 

nazývá analýza sociálních sítí (SNA – Social Network Analysis). Zjednodušeně řečeno 

vznikla jakoţto sofistikovanější obdoba Morenovy sociometrie a stala se velice silným 

statistickým a matematickým nástrojem v analýze vazeb a jejich struktur mezi jedinci 

ve společnosti, a to nejen v sociologii ale také v některých dalších oborech (například 

výzkum příbuzenských vztahů v antropologii). Jak ve své knize uvádí de Nooy, Mrvar a 

Batagejl, hlavním cílem analýzy sociálních sítí je detekování a interpretace vzorců 

sociálních vazeb mezi aktéry (De Nooy, Mrvar, Batagejl: 2005, 5). Její velkou výhodou 

je poměrně velká exaktnost, a numerické výsledky, které jsou mezi sebou vzájemně 

porovnatelné. Dalším velmi uţitečným výstupem je grafické znázornění, díky němuţ 

získáváme poměrně ucelený pohled na celou zkoumanou sociální síť, nebo její výřez. 

Dnešní software navíc umoţňuje poměrně komplexní analýzu vztahů a dokáţe 

postihnout také jejich dynamiku. Gloor a Cooper ve své knize uvádějí jeden typ 

softwaru zvaný TecFlow. Jako jeden z příkladů jeho vyuţití, který je pro tuto práci 

relevantní, můţeme uvést dejme tomu analýzu internetových blogů a diskusí. Pomocí 

tohoto softwaru lze mezi komunikujícími nejen určit hlavní názorové vůdce, inovátory 

či „stráţce bran“ (jedinci, kteří propojují komunikaci mezi velkým mnoţstvím dalších 

uţivatelů), můţeme také pozorovat, jak se jednotlivé vztahy a role v síti proměňují 

v čase a dále je moţné konkrétně charakterizovat reakce jednotlivých uţivatelů a jejich 

vázanost na reakce uţivatelů jiných. Taková analýza můţe zásadním způsobem přispět 

k pochopení informačního toku mezi jedinci v sociální síti. (Gloor, Scott: 2007, str. 

152).  

Důleţité uzly z hlediska toku informací a jedince, kteří svým názorem ovlivňují 

velké mnoţství ostatních členů sítě, lze však s pomocí analýzy sociálních sítí odhalit i 

jiným způsobem, tedy nejen kontinuálním sledováním síťových dat. Jedním z 
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předpokladů pro moţnost stát se důleţitým článkem v toku informačního řetězce je totiţ 

samotná pozice v sociální síti. Je zřejmé, ţe člověk, stojící na okraji sítě s minimálním 

mnoţstvím důleţitých vazeb na ostatní uzly nebude mít příliš velký potenciál šířit 

informace a to ani v případě, ţe jeho vědomosti a komunikační dovednosti jsou sami o 

sobě velké. Schválně jsem však uvedla slovní spojení „důleţitých vazeb“, jelikoţ počet 

vazeb jako takový nemusí být sám o sobě předpokladem pro důleţitost uzlu. Pokud je 

například jedinec spojovatelem mezi dvěma skupinami a bez tohoto propojení by 

komunikace mezi těmito skupinami nebyla moţná, stává se důleţitým uzlem i 

v případě, ţe by počet jeho vazeb byl minimální (v našem případě 2). Typům důleţitých 

uzlů a jejich charakteristikám v rámci informačního toku sociální sítě se budu 

podrobněji věnovat v dalších kapitolách. 

Vlastní pozice v síti tedy dává jedinci určitý potenciál stát se důleţitým uzlem 

v informačním toku, kterými jsou například spojovatelé nebo názorový vůdci. Je zde 

však otázka, zda jedinec tento potenciál také reálně vyuţívá. Ne kaţdá klíčová pozice 

v síti musí znamenat, ţe v ní jedinec skutečně přispívá k informačnímu šíření. U 

virtuální sítě toto tvrzení platí dvojnásob, protoţe pozice a sociální vazby v síti nejsou 

tak flexibilní jako v reálném ţivotě. Pokud v realitě přestanete s někým komunikovat po 

dlouhou dobu, vazba mezi vámi se oslabuje, nebo zcela mizí. U virtuální sítě je vazba 

stanovena pevně prostě tím, ţe si dotyčný přidá jiného uţivatele do seznamu svých 

přátel. I kdyby s tímto uţivatelem nakrásně jiţ nikdy nepromluvil, je tento člověk pevně 

zaznamenán v jeho virtuální sociální síti. I v případě, ţe by vztah vzniklý tímto 

způsobem byl pro jedince nějakým způsobem významný (například mu poskytoval 

výhodnou pozici mezi dvěma důleţitými sociálními uskupeními), je jen na něm, jestli 

bude tento vztah reálně vyuţívat ke komunikaci, či nikoliv. Moţnost vztah vyuţít však 

nikdy nemizí.  

Můţeme tedy shrnout, ţe, co se týče struktury sociální sítě, klíčovost některých 

uzlů je dána jednak pozicí v síti a dále reálným vyuţíváním této pozice, tedy určitým 

vzorcem chování. Vzorce chování v rámci sítě se mohou lišit a stejně tak i typy uzlů, 

které jsou pro sociální síť zásadní z hlediska komunikace. Jejich typologií se budu 

zabývat v dalších kapitolách. Identifikací důleţitých uzlů v informačním toku se vědci 

zabývají jiţ poměrně dlouhou dobu, začnu tedy jedním z nejznámějších konceptů, který 

se zabývá šířením informací skrze názorové vůdce (Berelson, 1965). Jedná se o teorii, 

která rozpracovává myšlenku, ţe informace se sociální sítí nešíří rovnoměrně, ale od 

některých klíčových jedinců k širším masám.  
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2.2. Názoroví vůdci (oppinion leaders) 

V rámci analýzy sociálních sítí je taktéţ centrum pozornosti většinou směřováno 

k důleţitým uzlům v síti. Definice uzlů, které jsou v síti důleţité, je samozřejmě 

záleţitostí výzkumníka, obecně však lze říci, ţe za důleţité můţeme povaţovat ty uzly, 

které hrají v celé síti nějakou zásadní roli. V tomto případě opět záleţí na charakteru 

sítě, kterou zkoumáme. Pokud však opět vezmeme jakoţto příklad síť komunikační, 

skrze kterou proudí informace nejrůznějšího druhu, důleţitými uzly budou ty, které 

nejvíce přispívají k šíření informace do celé sítě. Jak jsem jiţ zmínila v předchozích 

kapitolách, důleţitost postavení uzlů v síti můţe být dána jak počtem vazeb, tak jejich 

vlastní pozici v síti. Pokud jedinec spojuje velké mnoţství dalších uzlů, které mezi 

sebou nejsou vzájemně propojeny, má velký potenciál stát se důleţitým uzlem v síti a 

nezáleţí přitom a tom, kolik vazeb sám má. 

Jedním zásadním typem důleţitých uzlů v komunikační sociální síti 

definovaných v minulosti, jsou tzv. názoroví vůdci (oppinion leaders). Jsou to 

v podstatě ti jedinci v síti, kteří nejen ţe mají potenciál informace šířit, ale také tohoto 

potenciálu reálně vyuţívají. Tzn. informace jsou šířeny směrem od nich k dalším uzlům 

v síti do mnoha směrů, přičemţ je ostatními uzly pojímána jakoţto věrohodná a 

důleţitá.  

Lazarsfeldův pojem názorového vůdce je zmiňován zejména ve spojitosti 

s masovými médii a jejich vlivu na širokou veřejnost. Lazarsfeld vyslovil při výzkumu 

volebního chování amerických občanů předpoklad, ţe komunikace v podstatě probíhá 

ve dvou krocích. Informace putuje od zdroje k názorovým vůdcům a od názorových 

vůdců později k širší mase společnosti (Two step-flow of communication). (Berelson, 

1965) Lidé tedy nepojímají informace přímo, ale právě před důleţité komunikační 

kanály, které mají moc informaci dále šířit. Zakomponujeme-li Lazarsfeldův pojem do 

teorie sociálních sítí, sdělení se tedy dostane k důleţitému uzlu v síti, ten musí mít 

jednak potenciál informaci šířit (velké mnoţství vazeb nebo spojující článek větších 

celků), ale také schopnost ji šířit, coţ v podstatě znamená, ţe ho budou lidé poslouchat. 

Za předpokladu, ţe jsou tyto dispozice splněny a nebereme-li zatím v potaz její obsah, 

má informace šanci zasáhnout velké mnoţství lidí.  

Toto pojetí informačního šíření je však nutné více rozpracovat, protoţe, jak si 

ukáţeme později, typologie klíčových informačních uzlů můţe být širší. Ne kaţdý 

názorový vůdce můţe mít dostatečnou síť vztahů, aby mohl sdělení náleţitě šířit a ne 

vţdy je schopen se k informaci, na základě které své mínění utváří, dostat. Později se 
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tedy budu věnovat širšímu rozpracování typů klíčových bodů ve spletenci sociálních 

vztahů. 

2.3. Síla slabých vazeb  

 Jakým způsobem můţeme identifikovat výhodnou pozici uzlu v rámci sociální 

sítě? Jaké vztahy zajistí jedinci, ţe ho důleţitá sdělení nebudou míjet jinými 

informačními kanály? Jak jiţ bylo řečeno, jedním z ukazatelů v sítí, který můţeme 

měřit, je síla vazeb mezi jednotlivými uzly. Obecně řečeno, silnější vazba mezi uzly 

značí silnější, stabilnější a pevnější vztah mezi jedinci. Ačkoliv skýtá toto propojení 

zajisté mnoho výhod, v následující kapitole si ukáţeme, ţe ani slabé vazby nelze 

v ţádném případě brán na lehkou váhu, a ţe jsou mnohdy dokonce mnohem výhodnější, 

neţ vazby silné. 

Vraťme se ale k měření síly vazeb. Ta můţe být dána například tím, jak často se 

lidé vídají v rámci sítě přátel, či jak často jsou spolu v kontaktu v případě, ţe síť není 

lokálně ukotvená. Stejně tak můţeme sílu vazby měřit v rámci komunikační sítě, a to 

dle počtu informačních výměn mezi uzly. V případě virtuálních komunit představuje 

síla vazby počet kontaktů mezi jednotlivými uzly v rámci všech moţných způsobů 

komunikace přes komunitní servery. Můţe se jednat o klasickou emailovou 

komunikaci, chaty, blogy, či pouhé reakce na nové příspěvky v profilu jiného uţivatele. 

Aby však bylo moţné povaţovat vazby za silné, je třeba brát v úvahu vzájemnost 

jakékoliv komunikace.  

 Jaký je mezi silnými a slabými vazbami v rámci sociální sítě rozdíl a k čemu 

slouţí? Obecně lze hovořit o tom, ţe silné vazby spojují uzly v rámci jedné skupiny. 

Můţe se jednat například o partu přátel, kteří spolu tráví hodně času, v případě emailové 

komunikace to zas můţe být tým spolupracovníků řešící společný úkol. U slabých 

vazeb hovoříme naopak o meziskupinovém propojení. Jedná se o známosti, které 

propojují některé členy dvou skupin přátel – kaţdý člen tráví čas se svou skupinou 

blízkých, má však kontakt i se členem skupiny jiné. Pokud tedy mají jedinci A a B mezi 

sebou silnou vazbu, je velmi pravděpodobné, ţe budou mít z velké části se překrývající 

okruh přátel. Pokud bude vazba mezi A a B slabá nebo ţádná, je naopak moţné, ţe se 

jejich známosti budou z velké části lišit (Granovetter: 1973, 1362). Nemáme-li tedy 

jinou informaci, neţ je celková struktura sítě, můţeme z této struktury přesto usuzovat, 

které vazby jsou silné a které slabé.  



- 16 - 

 Mnoho výzkumů sociálních sítí se soustředí na analýzu skupin propojených 

silnými vazbami a zkoumá vztahy v rámci těchto skupin, jak se však ukázalo, slabé 

vazby není dobré podceňovat. Marka Granovetter přinesl ve svých výzkumech k tomuto 

tématu zajímavá zjištění (Granovetter, 1983). Jednalo se o studii z roku 1974, jejíţ 

název zněl Getting a job a byla prováděna na předměstí amerického Bostonu. Několik 

set kvalifikovaných pracovníků bylo dotazováno na historii jejich zaměstnání a zjistilo 

se, ţe více neţ polovina z nich nalezla práci za pomoci osobních kontaktů. Co však bylo 

ještě překvapivější, přes osmdesát procent z těch, kdoţ nalezly práci přes známé, 

uvedlo, ţe jsou s těmito lidmi v kontaktu pouze příleţitostně či zřídka. S těmi, kdoţ jim 

pomohli nalézt práci, je tedy pojila pouze slabá vazba. Z tohoto příkladu je patrné, ţe 

slabé vazby nám umoţňují získávat zdroje ze vzdálenějších oblastní sociální sítě, neţ je 

naše osobní síť silných vazeb. Proč tomu tak je? 

 Jak uţ bylo zmíněno výše, slabé vazby jsou mosty mezi skupinami jedinců 

propojených silnými vazbami, říkejme jim třeba lokální sítě. V rámci jedné lokální sítě 

je většinou vysoká hustota vazeb – tzn. ţe se počet potenciálních vazeb od počtu 

reálných příliš neliší. Pokud totiţ jedince A pojí silná vazba s jedincem B a C v rámci 

jedné skupiny, je velice nepravděpodobné, ţe by mezi jedincem B a C také neexistovala 

vazba. Díky vysoké hustotě vazeb mají v rámci jedné lokální sítě všichni stejný nebo 

velmi podobný přístup ke zdrojům a informacím, které se touto sítí šíří. Jak se ale 

jedinec dostane k novým zdrojům z jiných lokálních skupin? Právě skrze slabé vazby, 

které ho na tyto skupiny váţí. Jak dále autor uvádí, jedinci s malým mnoţstvím slabých 

vazeb mohou být připraveni o moţnost získávání nových informací ze vzdálenějších 

míst v síti (Granovetter: 1983, 202). 

 Tímto způsobem tedy můţeme popsat důleţitost slabých vazeb ve směru k uzlu 

– tedy získávání důleţitých informací a zdrojů ze vzdálenějších částí sociální sítě. Slabé 

vazby však hrají svou podstatnou roli i ve směru opačném – tedy šíření informací. 

Pokud chceme, aby byla nějaká informace šířena sítí do co největší sociální vzdálenosti 

a dostala se k co největšímu počtu uzlů v síti, je nutné, aby byla celá sociální síť 

protkána mnoţstvím slabých vazeb. Pokud by tomu tak nebylo a síť by měla spíše 

fragmentovaný charakter s minimálním meziskupinovým propojením, informace by se 

šířila velice pomalu nebo vůbec.   

Z hlediska informačního šíření však nejsou důleţité jen samotné slabé vazby, ale 

zejména uzly, které tyto vazby pojí mezi sebou. Obrázek (obr. 1) představuje ukázku 
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sociální sítě o celkovém počtu devíti uzlů, kterou lze dělit na tři lokální sítě o různém 

počtu členů. ty jsou mezi sebou propojeny slabými vazbami skrze některé z uzlů. 

 

Obr. 1 

Silné a slabé vazby v síti 

 

 

 

 

 

 

 Pokud bychom si všechny vazby představili jakoţto informační kanály, můţeme 

říci, ţe v rámci jednotlivých lokálních síti mají ke sdělení proudící do těchto sítí 

v podstatě všichni stejný přístup. Jsou to však pouze čtyři uzly, které se mohou chlubit 

tím, ţe je jim umoţněno získávat informace či zdroje také z dalších skupin neţ je jejich 

vlastní. Tyto uzly tedy tvoří jakési mosty či spojující články a právě ony jsou těmi 

důleţitými body sociální sítě, skrze které proudí mnohem větší mnoţství informací, neţ 

přes ostatní. Ne všechny tyto klíčové body však propojují stejné mnoţství skupin. 

Zatímco uzly A a D propojují všechny tři skupiny mezi sebou, uzly B a C jsou spojeni 

vţdy pouze s jednou další skupinou – jejich přístup k informacím a zdrojům z dalších 

skupin je vzhledem k A a D o třetinu niţší. Stejným způsobem můţeme o síti uvaţovat i 

z hlediska šíření informací a zdrojů, kdy největší potenciál informace šířit mají opět 

uzly A s D.  

 Vhodná pozice jedince v síti je v podstatě jeho sociálním kapitálem, neboť mu 

skýtá mnohé sociální výhody, zejména co se týče informačních zdrojů. Sociální vazby 

v rámci virtuální (míněno internetové) sítě jsou pak v návaznosti základem pro to, co já 

nazývám virtuální sociální kapitál, neboli sociální kapitál zaloţený na sociálních 

vazbách ve virtuálním prostředí internetu.  

2.4. Sociální kapitál a virtuální sociální kapitál  

 Výhodná pozice v síti je tedy jedním z hlavních poznávacích ukazatelů 

klíčových uzlů v síti. Právě na ni bychom tedy měli zaměřit svou pozornost, pokud se 

tyto uzly snaţíme identifikovat. Jedná se zejména o ty členy sociální sítě, kteří tvoří 
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určité spojovací můstky mezi jednotlivými fragmenty sociální struktury. Nejprve ale 

něco k teorii. 

 Pojem sociální kapitál je často pouţíván jako integrační prvek mezi dvěma 

teoretickými přístupy – teorií zaměřenou na strukturu a teorií, která soustřeďuje svou 

pozornost na jednajícího aktéra. V tomto kontextu hovoří o sociálním kapitálu například 

Bourdieu, nebo Coleman, který je představitelem ekonomického přístupu k sociologické 

teorii. V Bourdieho podání je sociální kapitál souborem aktuálních či potenciálních 

zdrojů, které jsou spjaty s vlastnictvím trvanlivé sítě více či méně institucionalizovaných 

vztahů známostí respektive respektu. (Bourdieu, Wacquant: 1992). Jinými slovy, jedná 

se o síť vztahů, skrze které je moţné získat určité zdroje. Ono propojení výše 

zmíněných teoretických přístupů tkví v tom, ţe kapitál nám můţe slouţit k získávání 

zdrojů, s nimiţ lze dosáhnout vyššího podílu na moci, vţdy se tak však děje v rámci 

určitých strukturních pravidel, v Bourdieho případě jsou tato pravidla stanovena určitým 

sociálním polem. Sociální kapitál má jak moc umoţňující (umoţňuje nám získávat 

zdroje) tak omezující (zdroje lze získávat pouze za dodrţení určitých pravidel). 

 Coleman nahlíţí na sociální kapitál podobně, rozbírá však tuto problematiku 

více do hloubky. Dle Colemanovy definice sociálního kapitálu se jedná o strukturu 

vztahů mezi aktéry, která můţe nabývat mnoha rozličných podob. Autor rozlišuje jeho 

tři hlavní sloţky: 

1. Závazky a očekávání, které jsou umoţněny skrze důvěru ve skupině 

2. Informační kanály 

3. Normy a efektivní sankce  

(Coleman: 1988)  

První forma je zaloţena na principu recipročního altruismu, kdy jeden aktér poskytuje 

druhému aktéru určitou hodnotu s tím, ţe očekává pozdější vrácení hodnoty obdobné. 

Oba aktéři takto nabývají sociální kapitál. První tím, ţe má moţnost získat hodnotu, 

kdyţ ji potřebuje, zatímco druhý získává sociální kapitál v podobě závazku, na který 

můţe v pozdější době uplatnit nárok. Důleţitým předpokladem pro takový vztah je však 

právě důvěra. 

 Informace poskytují základ pro jednání, proto i informační kanály, které 

umoţňují k informacím přístup, jsou důleţitou sloţkou sociálního kapitálu. Takovými 

informačními kanály jsou právě vztahy s lidmi, kteří přístup k informacím mají a 

mohou ho zprostředkovat.  
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 Poslední formou sociálního kapitálu jsou normy a sankce s nimi spojené. Ty 

zajišťují řád ve společnosti a tedy i prostor pro jednání, které by jinak mohlo být 

ohroţeno nedodrţováním společenských pravidel. V kontextu této práce je zde moţná 

důleţité upozornit, ţe pravidla a normy fungují jak na reálné tedy offline úrovni 

sociálních vztahů, tak na úrovni vztahů virtuálních, nebo-li online. Mohou se však svým 

obsahem lišit (Wellman: 1996).  

 Důleţitým předpokladem pro existenci sociálního kapitálu v sociální struktuře je 

dle autora něco, co nazývá uzavření (closure) (Coleman: 1988). Jedná se v podstatě o 

propojení sociální struktury, kdy jsou všichni jednotlivý aktéři ve vzájemném vztahu a 

dochází zde tedy k efektivnímu proudění komunikace. Bez uzavření sociální struktury 

je existence jakékoliv formy sociálního kapitálu značně omezená. V tomto bodě je 

nutné podotknout, ţe Coleman v podstatě mluví o uzavření v rámci lokální sítě. Pokud 

lokální síť není dostatečně propojená vazbami, všichni její členové nemají stejný přístup 

k informacím a zdrojům či naopak nemohou plnohodnotně šířit informace v celé 

skupině, čímţ se v podstatě sniţuje sociální kapitál všech uzlů v lokální síti. Autor však 

nebere v potaz slabé vazby, které propojují skupiny mezi sebou, jedinci, kteří jsou 

spojení s centrálním uzlem (ego) slabou vazbou jsou většinou mezi sebou vzájemně 

propojeni málo, nebo vůbec. Nabízí se tedy další moţná definice sociálního kapitálu 

v rámci sociální sítě, která je zaloţena právě na síle slabých vazeb (Granovetter: 1973, 

1983). 

 Asi nejznámějším autorem, který přichází s definicí sociálního kapitálu jakoţto 

určitých strukturálních mezer (structural holes) v sociální sítí je Ronald S. Burt (Burt: 

2001). V čem přesně tato definice spočívá? Představme si například tři relativně na sobě 

nezávislé skupinky na pustém ostrově. Jedna skupina ví, kde najít vodu, druhá skupina 

umí rozdělat oheň a třetí dokáţe ulovit potravu. Lidé v jednotlivých skupinách jsou 

mezi sebou dobře propojeni a dokáţí si svou znalost mezi sebou vzájemně rychle a 

efektivně sdělit (Colemanovo uzavření sociální sítě), jak se však dostanou ke znalostem 

skupin jiných, bez kterých nemohou přeţít? Pokud by v kaţdé skupině byl alespoň 

jeden člen, který zná jednoho člena z druhých dvou skupin, získává oproti ostatním 

lidem ve skupině obrovskou moc. Stává se totiţ jakýmsi mostem, přes který proudí 

ţivotně důleţité informace a je jen na něm, zda informaci sdělí dál mezi členy své 

vlastní skupiny. Je tedy velmi uţitečný, coţ mu můţe přinášet mnohé sociální výhody. 

Pokud se však na situaci podíváme z druhé strany, tento náš „Robinson“ je stejně tak 

důleţitý a přínosný pro členy skupiny druhé, neboť jim dodává moţnost získat znalosti 
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z jeho vlastní skupiny, tedy jak a kde nalézt vodu. Jeho pozice je tedy výhodná na obou 

koncích informačního mostu, který sám tvoří. 

 Jaký je ale charakter vazby onoho důleţitého spojovacího člena s člověkem 

z druhé skupiny? Je zřejmé, ţe tráví většinu svého času s vlastní skupinkou, a společně 

s nimi bojuje o přeţití, jeho známost s jedincem z druhé skupiny obyvatel ostrova bude 

tedy pravděpodobně slabého rázu. Dostáváme se tedy opět ke Grannovetterově teorii o 

síle slabých vazeb a právě tyto slabé vazby jsou tím, co Burt nazývá strukturálními 

mezerami (structural holes). Burt tvrdí, ţe participace a kontrola na šíření informací 

tvoří základ sociálního kapitálu v podobě strukturálních mezer (Burt: 1992, 4)  

 Máme tu tedy dvě definice sociálního kapitálu, jedna poukazuje na potenciál 

dobře zesíťovaných vazeb v rámci určitého sociálního uskupení a druhá tvrdí, ţe 

základem sociálního kapitálu jedince je počet vazeb, které ho propojují s jedinci 

z jiných sociálních uskupení a dávají mu tedy moţnost být důleţitým uzlem v procesu 

šíření informací, jak ve směru od něj, tak k němu. Zjednodušeně řečeno jedna v podstatě 

vyzdvihuje počet silných vazeb v rámci určité sociální skupiny, druhá počet slabých 

vazeb se členy skupin jiných. Kde tedy můţeme hledat postatu sociálního kapitálu 

v rámci společenských sítí?  

 Navzdory moţnému zdání se tyto definice nevylučují, pojďme se vrátit 

k našemu příkladu s neboţáky na pustém ostrově, pro které je nezbytné získat potřebné 

znalosti pro přeţití. Náš jedinec ze skupiny, která se můţe chlubit znalostí kde nalézt 

vodu, má tedy konexe na druhou skupinu lidí, kteří zase dokáţi sehnat potravu. Jiţ jsme 

si vysvětlili, ţe jeho pozice prostředníka s druhou skupinou mu poskytuje značné 

sociální výhody, představme si ale, kdyby jeho vlastní sociální skupina, říkejme jí třeba 

kmen, nebyla mezi sebou dostatečně propojená. lidé by byli roztroušení po určité části 

ostrova a stýkali by se s některými členy skupiny více, s některými méně, nebo vůbec. 

Co se týče vědomostí, které jiţ ve skupině jsou, tedy schopnost najít vodu, nejen ţe by 

se mohlo stát, ţe k některým členům by se tato znalost vůbec nedostala, popřípadě, 

pokud jiţ někdo ze skupiny vodu najde, bude pro něj mnohem obtíţnější tuto informaci 

sdělit ostatním. Náš hlavní hrdina by tedy měl od druhé skupiny informaci, jak si ulovit 

něco k snědku, mohlo by se ale stát, ţe umře ţízní, protoţe se prostě nedozví o tom, ţe 

část jeho vlastní skupiny objevila potok. Podíváme-li se na situaci z druhé strany, 

ohrozilo by to i ostatní členy skupiny, jelikoţ by bylo mnohem obtíţnější informovat 

všechny ostatní o moţném zdroji potravy. 
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 Z informací výše uvedených vyplývá, ţe na sociální kapitál v rámci sociální sítě 

je třeba pohlíţet z obou hledisek, tedy jak z pozice uzavření sociální sítě, tedy 

sociálního kapitálu v rámci určitého sociálního uskupení, tak z pozice počtu a 

charakteru slabých vazeb propojující jedince s jinými sociálními uskupeními. Stejným 

způsobem tedy pojímám sociální kapitál, přesněji, v mém případě, virtuální sociální 

kapitál, i v této práci. 

 V případě virtuálních komunit a osobních sociálních sítí lze tedy virtuální 

sociální kapitál definovat následovně. Tento zdroj sociální moci v rámci sítě je do 

značné míry dán jednak hustotou propojení uzlů v rámci skupiny nejbliţších kaţdého 

centrálního jedince, ale také počtem vazeb na další uzly, které nejsou propojeny mezi 

sebou. Ty jsou s největší pravděpodobností členy mnoha dalších lokálních síti, ze 

kterých můţe centrální jedinec čerpat, nebo do nich naopak informace šířit. Opět je zde 

samozřejmě otázka, nakolik bude tento kapitál reálně vyuţíván. Můţeme mít spoustu 

známostí na lidi z různých sociálních prostředí, kteří by nám mohli přinést mnoho 

uţitku a přesto tyto kontakty náleţitě nevyuţívat. Předpokladem pro důleţitost uzlu 

v síti tedy není sociální kapitál jako takový, ale aktuální, neboli skutečně vyuţívaný 

sociální kapitál.  
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3. Virtuální sociální sítě a virtuální komunity 
 Následující kapitola je úvodem do problematiky internetového virtuálního 

prostředí. Přináší stručné informace o vzniku internetu jako takového a jeho vlivu na 

sociální ţivot jednotlivce, dále o některých specifických jevech, které provázejí přesun 

některých sociálních vazeb do virtuální oblasti a nakonec několik informací o serveru 

Facebook, jímţ se tato studie zabývá. Všechny uvedené informace mají čtenáři slouţit 

k lepšímu pochopení celé problematiky a mají poskytnout kontext pro analýzy a z nich 

vyvozené závěry uvedené v šesté kapitole této práce. 

3.1. Internet z hlediska sociálních vazeb 

 Fenomén, o kterém hovoří tato práce je úzce spojen se vznikem tzv. sítě. Jiţ 

v době, kdy byly počítače obrovské stroje s pamětí a schopnostmi dnešní kapesní 

kalkulačky, se začal vyvíjet systém, kterým by bylo moţné jednotlivé stroje mezi sebou 

propojit. První počítačová síť byla vytvořena jiţ v šedesátých letech v Americe a nesla 

název ARPANET.(Wellman: 1996, 214) Jelikoţ se systém osvědčil, a lidé uznali, ţe 

propojení skrze počítač je obrovskou výhodou, postupně se začal rozšiřovat okruh jeho 

uţivatelů. Největšího rozmachu dosáhla síť v 80. letech spolu s boomem osobních 

počítačů. Tehdy začali vznikat dnes naprosto nezbytné systémy jako je WWW (world 

wide web) a mnohé další. Důleţitost Internetové sítě v současnosti asi není třeba 

zdůrazňovat, jak je však vnímán jeho uţivateli? Wellman uvádí  ţe běţný člověk vnímá 

toto médium: 

1. velmi polarizovaně, tzn. buďto jako zcela špatné, nebo naopak dobré a 

prospěšné  

2. jakoţto něco, co bylo vynalezeno včera 

3. jakoţto médium, které nemá nic společného z běţným sociálním ţivotem, je od 

něj zcela odděleno 

4. jakoţto něco nevědeckého a vědecky neprozkoumaného 

(Welmann, 1996) 

Propojením strojů postupně docházelo také k propojování jedinců, kteří tyto 

stroje vyuţívali. Nejprve skrze emailovou komunikaci, později začaly vznikat blogy a 

diskusní fóra a nakonec se dostáváme i k fenoménu, který dovedl vytváření virtuálních 

sociálních komunit takřka k dokonalosti – vznik komunitních serverů. Na těchto 

platformách vznikají sociální sítě uţivatelů jak obecné (Facebook, Myspace, Líbímseti), 
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tak specificky zaměřené (profesně zaměřená síť Linkedin, nově vznikající síť Alumni 

na FSV UK). Tyto virtuální sítě systematicky pronikají do běţného ţivota většiny lidí, 

mnohdy aniţ by si to tito lidé sami uvědomovali, stávají se běţnou součástí jejich 

reálných sociálních vazeb, přičemţ někde se s nimi prolínají, jinde na ně navazují a 

někdy existují jako naprosto nezávislé sociální uskupení. Pro lepší pochopení 

problematiky uvádím strukturovaný výčet toho, v čem jsou virtuální sociální vazby 

s reálnými srovnatelné a v čem se naopak vzájemně liší:  

VIRTUÁLNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ REÁLNÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Omezená sociální přítomnost Osobní přítomnost jedinců v interakci 

Existence silných, středních a slabých 

vazeb 

Existence silných, středních a slabých 

vazeb 

Fyzická rozptýlenost jedinců v síti Lokální ukotvenost sítě 

Nezávislost na prostoru a čase Časová a prostorová omezenost 

Existence struktury a norem Existence struktury a norem 

Existence sociální kontroly (v určitých 

momentech limitována, jindy naopak 

možnost silnější sociální kontroly než 

v reálných vazbách) 

Existence sociální kontroly 

Moţnost poměrně velkého mnoţství 

udrţitelných vazeb 

Počet moţných udrţitelných vazeb 

limitován, většinou ne více neţ 20 jedinců 

(Welmann, 1996) 

 V závěru můţeme shrnout, ţe virtuální sociální prostředí se od toho reálného zas 

tolik neliší. Obě mají svá pravidla a normy, zajištující bezproblémové fungování 

sociálních vztahů. V obou fungují podobným způsobem vztahy mezi jedinci a 

komunikace s nimi spojená. Virtuální síť má však oproti té reálné některá specifika, 

která mohou i nemusí být výhodou. Prvním je samotné prostředí, ve kterém jsou 

virtuální sociální vztahy realizovány, druhým je jeho prostorová a časová neukotvenost. 

Oběma těmto aspektům se podrobně věnuji v následujících dvou kapitolách. 

3.2. Kybersvět 

Běţnou součástí ţivotního prostředí jednice v dnešní době se stalo něco, co 

mnozí autoři nazývají kybersvětem (Adams: 1997; Valentine, Holloway: 2002). Jedná 

se o novodobý fenomén, který přenesl část běţné reality do světa telefonních kabelů a 

bezdrátových sítí, internetového prostředí a masových médií. Součástí tohoto „nového“ 

světa jsou také virtuální sociální komunity. Dle Michella vstupujeme do éry 

„elektronicky prodloužených těl“ (Michell in Adams: 1998, 88). Kdy naše se naše 

ţivoty budou odehrávat na pomezí dvou světů, fyzického a virtuálního.  
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Za posledních několik let se vyuţívání informačních technologií stalo součástí 

běţného ţivota obyčejných lidí. Důvodem jsou pravděpodobně jednoznačně niţší 

transakční náklady pro všechny strany. Z interakce však určitým způsobem mizí osobní 

kontakt, ono sociálno, na které jsme zvyklí a které stálo u zrodu lidské společnosti. 

Virtuální komunitní servery, jakými jsou například facebook, Myspace, ale i komunity 

vznikající na lokálnější úrovni, jsou jen dalším příkladem tendence do určité míry 

směřovat naše ţivoty k virtuální existenci online, v tomto ohledu se však nejedná o 

sdílení náhodných vazeb s prodejcem či zákazníkem, ale mnohdy o sociální vazby 

mnohem silnějšího a trvalejšího rázu, mnohdy i proto, ţe v rámci těchto komunit 

dochází k prolínání s reálnými sociálními vztahy. Vazby v rámci virtuálních sociálních 

komunit bývají navíc označovány pojmem „přátelství“ (friendship), ačkoliv v tomto 

kontextu nabývá tento pojem poněkud odlehčenějšího významu.  

Virtuální komunity byly donedávna typické svou anonymitou. Kaţdý uţivatel se 

mohl schovat za přezdívku a mnohdy smyšlenou sebeprezentaci ve formě 

vykonstruovaného profilu. Sociální kontakt v rámci takovýchto komunit byl tedy 

mnohdy velice okleštěný. Jak bylo uvedeno v jednom z mnohých článků v populárních 

médiích, zabývajících se touto tematikou (Ciglerová, 2009), lidé, lačnící po reálnějších 

sociálních interakcích začali být unavení z „falešnosti“ takovýchto sociálních realit a 

z toho mj. vyplývá nynější úspěch serveru Facebook.  

Facebook se snaţí sociálno, tak, jak ho známe, a osobní kontakt do virtuální 

reality ve všech ohledech vnést. Existuje zde například nepsaná konvence uvádět pravé 

jméno, nikoliv přezdívku. Toto pravidlo je v podstatě v zájmu všech, protoţe pokud 

chce uţivatel rozšířit své kontakty o další jedince, se kterými přišel v ţivotě do styku 

(ve studii bylo ve většině případů uváděno, ţe uţivatelé znají téměř všechny své přátele 

osobně), musí se prezentovat svým pravým jménem i fotografií, pro případ, ţe si ho tito 

lidé vyhledají sami, tak v případě, ţe je vyhledá on a poţádá o schválení jejich 

oficiálního „vztahu“ (přidání mezi přátele). Snaha přiblíţit virtuální prostředí Facebook 

běţné sociální situaci je vidět v podstatě v kaţdém jeho detailu a jak ve svém článku 

uvádí (Ellison et al: 2007) konkrétně server Facebook slouţí spíše k udrţení vazeb, 

vzniklých v reálném ţivotě neţ k zakládání vazeb nových.  

V čem spočívá podobnost a odlišnost sociálního kybersvěta s reálným sociálním 

děním? Jak uvádí Adams (Adams: 1998, 96) na příkladě virtuální internetové kavárny. 

Ačkoliv je celá virtuální kavárna zaloţena jen na blocích textu, vyjadřující komunikaci 

u jednotlivých „stolů“, přesto zde najdeme jasnou paralelu s klasickou kavárnou, kde je 
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moţné objednat si zákusky a nápoje, jelikoţ replikuje typologii jejích hostů a 

strukturační proces komunikace, která v ní probíhá. Komunikační sítě se dle autora 

neliší, liší se pouze způsob, jakým jsou vytvářeny. Zatímco v reálné kavárně jsou 

komunikační sítě tvořeny fyzickým uspořádáním hranic, fyzicky přítomnými lidmi a 

prostorem, počítačová komunikační síť je tvořena tokem signálů a kódů. Co se týče 

typologie sítě, v obou případech se však jedná o skupinky silně propojených jedinců, 

které mohou být mezi sebou v některých případech propojeny malým mnoţstvím 

slabých vazeb.  

Kybersvět a jeho virtuální sociální prostředí se stalo důleţitou součástí našeho 

ţivota a i kdyţ se v mnoha ohledech liší, je utvářen pomocí podobných vzorců, jako 

reálné sociální dění. Dalo by se říci, ţe sociálno je přenášeno do nového prostředí 

s mnohem niţšími transakčními náklady a snazší komunikací, avšak i zde panuje snaha 

zachovat klasická schémata společenského dění.  

3.3. Prostor a čas 

Vznik kybersvěta, virtuálního sociálního prostředí a moderních způsobů 

komunikace vůbec s sebou přináší jeden důleţitý jev. Tím je určitá komprese dimenzí 

prostoru a času. (Castels: 1999). Jedná se o to, ţe lidská komunikace přestává být na 

prostoru a času závislá. Cokoliv potřebujeme sdělit, sdělujeme bez ohledu na to, zda se 

s příjemcem sdělení nacházíme na stejném místě. Komunikace jako taková ani nemusí 

probíhat v časové souběţnosti. Pošleme-li někomu email, nebo zanecháme-li mu na 

mobilním telefonu hlasovou zprávu, je velice pravděpodobné, ţe se dotyčný k informaci 

dostane aţ za nějaký čas, a se stejným časovým prodlením můţe také odpovědět. 

Komunikace však přesto probíhá a to bez ohledu na to, kde se oba dotyční zrovna 

nacházejí. 

Asi není nutné zdůrazňovat, ţe toto časoprostorové stlačení má krom jiných 

komunikačních médií na svědomí právě internet. Emailové zasílání zpráv, virtuální 

komunity, internetové blogy a mnoho jiných způsobů interakce, které toto médium 

umoţňuje, ty všechny fungují nezávisle na dimenzích prostoru a času. Jak ve své studii 

uvádí Wellman et al. (Wellman et al.: 1996), zasílání zpráv skrze email (a zejména 

moţnost odloţení jejich doručení) umoţňuje asynchronní komunikaci, jejíţ účastníci 

mohou být na různých místech a mohou se komunikace účastnit i v případě rozdílných 

časových harmonogramů. Komunikace skrze email však přináší i další specifika. 

V porovnání s běţnou výměnnou informací tváří v tvář nebo přes telefon má totiţ 
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účastník mnohem větší kontrolu nad tím, co se v interakci odehrává. Má mnohem více 

času zamyslet se nad sdělením a vytvořit adekvátní odpověď. Potenciálně větší kontrolu 

nad informacemi v rámci takové komunikace má její účastník co se týče ochrany 

soukromí či některých údajů, neboť si můţe přesně určit, ke komu bude sdělení 

směřovat. V tomto směru je však kontrola relativní a záleţí jen na ostatních účastnících, 

zda budou dodrţovat konvence a nebudou informace jim určené posílat dál.  

Komunitní servery vznikající v českém prostředí jsou většinou prostorově 

omezené, často se do nich přihlašují pouze lidé z určité lokality a málokdy přesáhnou 

hranice stanovené českými uţivateli. I přesto však nezáleţí na tom, zda jsou přátelé 

některého z uţivatelů z Prahy, či z Brna. Mezinárodní portály, jakým je Facebook nebo 

Myspace, jsou oproti tomu zářným příkladem prostorové nezávislosti komunikace, která 

v rámci nich probíhá. Facebook je například známí tím, ţe hraje velkou roli pro 

studenty účastnící se programu Erasmus. Nejen ţe hraje významnou roli v koordinaci 

studentů v době, kdy program probíhá, navíc zůstává důleţitým pojítkem mezi 

jednotlivými účastníky po skončení pobytu v zahraničí. Studenti tak získávají přátele ze 

všech moţných koutů planety.  

Většina lidí v mém vzorku jsou výhradně studenti a mezi jejich přátelé spadají 

nejen češi, ale také cizinci z nejrůznějších koutů světa. Já osobně komunikuji velice 

často s lidmi z Německa, Spojených států či Argentiny. Díky moţnosti sdílet fotografie 

a videa, zasílat zprávy a reagovat na činnost těch druhých přitom prostor, kde se všichni 

nacházíme, ani čas (a rozdílná časová pásma) nijak neovlivňuje komunikaci, která mezi 

námi v rámci portálu Facebook probíhá.  

3.4. Stručný popis virtuální komunity Facebook  

Nezbytnou součástí této práce by mělo být také pár slov o tom, co je vlastně 

Facebook, jak vzniknul, co všechno poskytuje svým uţivatelům a jaké jsou jeho 

moţnosti v rámci utváření virtuálních komunit. Tyto informace jsou v současné době 

dostupné z mnoha zdrojů, neboť je tato internetová platforma v poslední době 

skloňována v podstatě ve všech pádech, a to zejména v populárních médiích. Během 

uplynulého roku se totiţ stala doslova hitem, její uţivatelská síť se rozrůstá 

geometrickou řadou a pozornost kolem ní nabývá na objemu a to nejen mezi laickou 

veřejností. Orgány Evropské unie jiţ dokonce začaly poukazovat na moţné nebezpečí 

spojené s vyuţíváním Facebooku. Za toto nebezpečí byla označena hrozba ztráty 
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soukromí mladých lidí, kteří mají tendence o sobě zveřejňovat čím dál větší mnoţství 

informací.
1
 

Pojďme se ale vrátit k myšlence, která vdechla Facebooku ţivot. Tato myšlenka 

patřila studentovi Harvardské univerzity jménem Mark Zuckerberg. Původní záměr byl 

vytvořit systém propojující studenty Harvardské university, postupem času však došlo 

k připojování celé „Ivy League“ (prominentní univerzity v USA) a dalších univerzit, 

posléze neakademických institucí, aţ se celý server rozrostl do dnešní podoby.  

V současné době je Facebook největší virtuální sítí, která propojuje přibliţně 

150 milionů uţivatelů po celém světě. V počtu uţivatelů, kteří přibývají kaţdý den, se 

jednotlivé zdroje rozcházejí, řádově se však jedná o statisíce. Ačkoliv původním 

jazykem serveru byla angličtina a její uţivatelská síť se tedy „omezovala“ spíše na 

anglicky mluvící národy, postupem času došlo k překládání do dalších jazyků, díky 

čemuţ se epidemie Facebooku začala šířit ještě mnohem rychleji. V dnešní době je 

moţné zvolit si uţivatelské nastavení ve více neţ 30 jazycích včetně češtiny. Mnoho 

uţitečných aplikací, vyhledávání známých lidí či jinak uţitečných kontaktů je dalším 

faktorem, díky němuţ se uţivatelská síť rozrůstá ohromnou rychlostí. Vezmeme-li 

v úvahu všechna výše zmíněná čísla a velkému mnoţství moţností komunikace, které 

server skýtá, můţeme říci, ţe díky Facebooku je moţné šířit informaci rychlostí blesku. 

Je tedy třeba brát v úvahu nejen jeho komunikační potenciál, ale i všechny výhody a 

nebezpečí s ním spojené. 

V čem spočívá popularita Facebooku a jak se dokázal v relativně krátké době 

rozšířit mezi tak značné mnoţství uţivatelů? Jeho potenciál se šířit je dán samotným 

jeho charakterem – jedná se o internetovou aplikaci, na kterou lze upozornit tisíce lidí 

pouhým kliknutím na myš. Otázkou ale zůstává, v čem spočívá jeho chytlavost a proč je 

pro koncového uţivatele tolik zajímavý. Virtuálních internetových komunit je mnoho, 

jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Ţádná z nich však nedorostla takových 

rozměrů. Vrátím-li se k hypotéze redaktorky magazínu MF Dnes, lze popularitu 

Facebooku připsat na vrub faktu jeho reálnosti a podobnosti se skutečným sociálním 

ţivotem. V porovnání s Facebookem je na ostatních komunitních serverech uţivatel 

často schován za svou přezdívku, stylizované fotky a několik hesel a výroků uvedených 

v profilu, na který má téměř kdokoliv přístup. Facebook oproti tomu vede své uţivatele 

od počátku k uvádění reálných informací o sobě, studiu, zaměstnání, přátelích i 

                                                 
1
 http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/108778/evropska-komise-varuje-pred-facebookem-a-

spol.html 



- 28 - 

vkládaných fotografiích či videích, přičemţ je v podstatě přesvědčuje o tom, ţe je to 

v jejich hlavním zájmu, neboť pod falešným jménem vás nenajdou vaši staří známí a 

přátelé a nebudete se moci plně zapojit do „virtuálního sociálního ţivota“. Také osobní 

sítě jsou vytvářeny většinou na základě reálných známostí v sociálním světě. Málokdo 

si do svých seznamů přátel přidává osoby, které v ţivotě neviděl a o kterých nic neví. 

„To, co na začátku vypadalo jako nevýhoda (anonymita internetu byla v komunikaci lidí 

až doposud považována za jeho největší přednost), se u Facebooku ukázalo být 

největším tahákem. Lidé byli z neustálých masek už unavení, komunikace nebyla 

zajímavá, když jste se nemohli spojit s reálným zdrojem. Je to asi jako u komentářů 

v novinách – čtete je jinak, když víte, kdo je napsal.“ (Ciglerová: 2009, 29) 

Facebook nelze brát pouze jakoţto studnici nepřeberných moţností sociálního 

světa, je třeba také vnímat hrozby, které s sebou přináší. Jak jiţ bylo zmíněno výše, za 

největší zmiňovanou hrozbu je povaţována ztráta soukromí. Lidé v neustálé snaze 

utvářet obraz o sobě samém před lidmi, které znají, vkládají často do svého profilu 

takové podrobnosti, které by si reálném ţivotě sdíleli pouze s úzkým okruhem lidí. 

Často velmi osobní informace jsou na očích všem, koho uţivatel označí za své přátele, 

jelikoţ se však vše děje na virtuální úrovni, nebezpečí ztráty soukromí se nezdá tolik 

reálné. Krom společenského vnímání uţivatele jeho okolím však můţe mít přílišná 

upřímnost na serveru i daleko hmatatelnější důsledky. Ve světě se mnoţí případy toho, 

kdy lidé přicházeli o práci kvůli informacím, které se objevily na jejich webové stránce 

a byly neslučitelné s pracovní morálkou. Prosté „Nudím se“ v nadpisu u jména 

uţivatele, který byl aktualizován v pracovní době, bylo jiţ příčinou několika pracovních 

konfliktů.
2
 

Problém se členstvím v takto ţivé a dynamické sociální síti se však neskrývá 

pouze v informacích, které lze na server vkládat. Přístup na internet mají lidé 

v rozvinutém světě jiţ takřka neustále. Doma, v práci, či dokonce uţ i přes mobilní 

telefon. Zatímco dříve byl čas věnovaný přátelům, rodině a pracovním povinnostem 

striktně oddělen, díky virtuálním komunitám začíná v podstatě splývat. Lidé se snaţí 

být součástí online společenského dění prakticky neustále, coţ můţe mít negativní vliv 

                                                 
2
 zdroj: 

http://cs.wikinews.org/wiki/Britsk%C3%A1_firma_vyhodila_zam%C4%9Bstnankyni_za_pozn%C3%A1

mku_na_Facebooku 
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na jejich další ţivotní situace. Také z tohoto důvodu začíná být přístup na komunitní 

servery často omezován, či úplně zakazován na pracovištích, či ve školách.
3
  

                                                 
3
 zdroj: http://www.pooh.cz/a.asp?a=2014416 
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4. Šíření informací v sociální síti  
 

Šíření sdělení skrze sociální síť s dobrou strukturou můţe být za splnění 

několika dalších předpokladů velice rychlé. Pokud je však k šíření informace vyuţito 

internetu, výsledným efektem můţe být aţ exponenciální nárůst zasaţených jedinců.
4
 

Jedním z důvodů, proč vzbuzuje Facebook v současné době takových rozruch v médiích 

či politice, je právě rychlost, s jakou se skrze něj dokáţí informace šířit. Podobnou 

rychlostí však dokáţe server skrze stávající uţivatele šířit sám sebe a zvětšovat tak 

okruh lidí, kteří se tuto virtuální sociální komunitu rozhodnou vyuţívat.  

V následující kapitole se budu věnovat teoriím, které se zabývají právě šířením 

informací a inovací v rámci sociální sítě. Jedná se zejména o teorie epidemického šíření 

informací Malcolma Gladwella (Gladwell: 2006), modelů kolektivního chování Marka 

Grannovettera (Granovetter: 1978) a teorie šíření inovací Everetta Rogerse (Rogers: 

2003). Všichni zmínění autoři si kladou otázku, co přiměje větší skupinu lidí, aby se 

jednotlivý její členové zachovali podobným způsobem, a jak je moţné, ţe se některé 

informace či vzorce chování dokáţí šířit skrze skupinu rychlostí blesku. Teoriím se 

věnuji v kontextu internetové sítě, která je vzhledem ke svým nízkým transakčním 

nákladům pro epidemické šíření informací a modelů chování ideálním prostředím.  

4.1. Kolektivní modely chování:  

 Jedním z nejdůleţitějších autorů zabývajících se teoriemi kolektivního chování 

v rámci sociálních sítí je Mark Granovetter. Krom jeho přínosných studiích o síle 

slabých vazeb, kterým se věnuji v první kapitole, zaměřil svoji pozornost také na to, jak 

je moţné, ţe se lidé ve skupině chovají určitým způsobem v závislosti na ostatních 

členech skupiny, často jen s malým ohledem na své hodnoty a preference. Tyto hodnoty 

a preference hrají v kolektivním jednání svou roli, z individuálních hodnot však nelze 

vyvozovat, jak se celá skupina skutečně zachová. (Granovetter: 1978) 

 Granovetter upozorňuje na to, ţe kolektivní jednání nelze dedukovat 

z agregovaných dat za jedince, jelikoţ skupina jako taková má obrovský vliv na 

konečný výsledek jednání. Jeho modely kolektivního chování mají ukázat, jak a z čeho 

však tento výsledek vyvodit lze. Jak autor uvádí, jeho teorie je vytvořena pro situace, 

kdy má jedinec na výběr ze dvou moţností chování. Můţe se jednat například o 

                                                 
4
 zdroj: http://www.cognito.cz/marketing/viralni-marketing-na-internetu-ii/ 
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moment, kdy se jedinec rozhoduje, zda se zúčastní či nezúčastní vzpoury, zda si zaloţí 

či nezaloţí internetový profil ve virtuální sociální komunitě, či zda vstoupí či nevstoupí 

do některé ze skupin na Facebooku v případě, ţe uţ zde profil vytvořený má.  

Podle Granovetterovy teorie je kolektivní chování v podstatě závislé na 

racionálním uvaţování aktéra, jehoţ náklady a uţitek se částečně odvíjí od chování lidí 

v jeho sociálním okolí. Orientuje tedy svá rozhodnutí ohledně chování z velké části na 

to, jaká rozhodnutí učiní ostatní lidé v jeho referenční skupině (Granovetter: 1978, 

1422). Klíčovým pojmem v celém tomto rozhodovacím procesu je něco, co Granovetter 

nazývá „práh“ , nebo, chcete-li, „prahová hodnota“. Pouţiji-li výše zmíněný příklad, 

tato hodnota udává počet lidí mého sociálního prostředí, který musí na Facebook 

vstoupit, abych si zaloţila svůj vlastní profil také já sama. Moje prahová hodnota se 

však můţe velmi lišit od prahových hodnot mých známých a právě toto je bod, kdy do 

hry vstupují naše vlastní hodnoty a preference. Dejme tomu, ţe by se jednalo o sociální 

skupinu o počtu 10 lidí. Prahová hodnota prvního by byla 0, druhého 1, třetího 2, a tak 

dále, přičemţ první jedinec je v podstatě jakýmsi průkopníkem, který rád zkouší nové 

věci, a naopak poslední jedinec, s hodnotou prahu 9, je spíše konzervativní a Facebook 

ho v podstatě nezajímá. Náš průkopník si tedy zaloţí profil jako první, druhý ho 

následuje, jelikoţ mu sice schází průkopnická odvaha prvního, ale přesto rád zkouší 

nové věci. Takhle můţeme pokračovat dále, aţ s dostaneme k poslednímu členu naši 

desetičlenné skupiny, který uţ v podstatě nemá na vybranou. Pokud chce drţet krok 

s ostatními ze svého sociálního prostředí, musí si zaloţit profil také.  

Ne vţdy však šíření inovací probíhá takto plynule. Autor uvádí, ţe chybí-li 

jedinci na jakémkoliv článku tohoto řetězce, proces se u tohoto článku prostě zastaví 

(Granovetter: 1978, 1424). Pokud chybí „průkopník“ proces dokonce nemá ani šanci 

započít. K této situaci však u serveru Facebook rozhodně nedošlo. Vzhledem k 

enormnímu nárůstu uţivatelů v konkrétním časovém období (v českém prostředí se 

jedná zhruba o poslední půlrok) však ani zde pravděpodobně nebyl proces šíření tak 

plynulý, jako ve fiktivním případě jedinců s prahovou hodnotou od jedné do deseti. Zdá 

se, ţe zde hrála svou roli určitá obecná prahová hodnota, přes kterou se vlna s názvem 

Facebook v podstatě přehoupla a zavalila obrovské mnoţství zejména mladých lidí. Ti 

se doposud zabývali komunitními internetovými servery spíše okrajově. Podobný 

koncept jakési obecně platné prahové hodnoty přináší právě Malcolm Gladwell ve své 

teorii epidemického šíření informací, který jí příznačně nazývá „bodem zlomu“ 

(Gladwell: 2006).  
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Uţivatelské šíření samotného Facebooku lze v podstatě brát jako jakousi 

analogii k šíření informací skrze tento server. Kaţdý moţnost sledovat nárůst počtu 

přátel, kteří si zřídili profil v sociální síti Facebook a kaţdý, kdo zde jiţ profil má, je 

neustále informován o šíření nejrůznějších informací, novinek, názorů či preferencí 

všech jedinců, kteří se nacházejí v jeho seznamu přátel. I zde, stejně jako v reálné 

sociální síti, lze sledovat modely kolektivního chování a princip prahových hodnot. 

Jakýkoliv názor či postoj lze totiţ vyjádřit tak, ţe se k němu uţivatel otevřeně přihlásí, a 

„zapíše“ se mezi ostatní uţivatele, kteří jeho názor sdílí. Pokud tedy vznikne skupina 

s podtitulem „Mám rád tlačenku s cibulí“ kaţdý uţivatel můţe sledovat, jak se zvyšuje 

počet příznivců této pochutiny mezi jeho vlastními přáteli i uţivateli obecně a na 

základě toho se rozhodnout, zda se i on přihlásí k jejím milovníkům. V souladu 

s Grannovetterovou teorií, to posléze můţe mít za následek to, ţe se určitý názor nebo 

postoj začne šířit velkou rychlostí. Tímto se tedy dostávám k teorii epidemického šíření 

informací, kterou ve své knize Bod zlomu zmiňuje Malcolm Gladwell (Gladwell: 2006). 

4.2. Epidemické šíření informací 

V kaţdé sociální síti probíhá šíření nějakého sdělení od jednoho uzlu k druhému. 

V závislosti na charakteru a typu sociální sítě je schopnost sdělení šířit se menší, či 

větší, záleţí však také na samotném typu a obsahu sdělení, a dalších faktorech. Malcolm 

Gladwell ve své knize uvádí předpoklad, ţe pokud je zachováno několik základních 

pravidel týkajících se jak sítě, tak samotného sdělení, můţe dojít k jakési epidemii šíření 

tohoto sdělení. Jedná se o paralelu s epidemií pojímanou z medicínského hlediska, kdy 

počet nakaţených můţe stoupat exponenciální řadou. Nákazou je v případě 

informačního šíření míněno zasaţení určitou informací.  

Gladwell hovoří ve své práci o šíření informací v rámci sociální sítě obecně, já 

se pokusím jeho teorii aplikovat právě na prostředí internetu. Internetové rozhraní má 

samo o sobě velký potenciál k tomu, aby se skrze něj sdělení šířilo obrovskou rychlostí, 

a to zejména díky velice nízkým transakčním nákladům. Existují zde samozřejmě 

některá omezení, jakými můţe být například kredibilita sdělení či jeho reálný dopad. 

V tomto ohledu hraje roli zejména současná přesycenost informacemi, která je na 

internetu zcela běţná. Toto téma by však samo o sobě minimálně na další samostatný 

výzkum, pojďme se tedy bavit spíše o potenciálu internetu jakoţto média, které velkou 

měrou zvyšuje schopnost sdělení se šířit. Stejně jako v reálném prostředí, se však i na 

internetu některé informace či vzorce chování šíří lépe, některé hůře. Vrátím-li se 
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k šíření vyuţívání komunitních serverů, v konkrétních případech byla situace jejich 

šíření velmi odlišná. Dva největší provozovatelé těchto serverů poslední doby, 

Facebook a Myspace, vznikaly za podobných podmínek, kaţdý se však vydal trochu 

jiným směrem. V současné době je Facebook v první pětici nejnavštěvovanějších 

webových stránek na celém světě, zatímco Myspace pomalu upadá v zapomnění. Musí 

tedy existovat důvody, proč jeden hráč uspěl, zatímco druhý se pomalu ale jistě smiřuje 

s pozicí outsidera.  

V dotazníku jsem se mimo jiné ptala jednotlivých uţivatelů, proč si myslí, ţe je 

Facebook v porovnání s jinými komunitními servery tak úspěšný. Odpovědi byly 

dvojího typu. Jedni psali, ţe je to proto, ţe je mnohem propracovanější, sofistikovanější, 

uţivatelsky jednodušší, a není zaměřený na komerční sebeprezentaci. Druhá skupina 

lidí tvrdila, ţe o ostatních komunitních serverech mnoho nevědí, a přihlásili se proto, ţe 

tak před nimi učinilo mnoho dalších jejich známých a chtěli to prostě zkusit. Podle 

prvních výpovědí tedy Facebook přišel s něčím novým, neotřelým, s inovací, kterou 

uţivatelé vyţadovali a kterou jiné komunitní servery neposkytovali. Druhá skupina lidí 

jsou v podstatě ti, kdoţ jdou s proudem a nechají se strhnout těmi, kteří zaměřují svou 

pozornost na inovace. Na základě prvotního inovátorského impulsu tedy, zdá se, došlo 

k akumulaci výhod a lavině nárůstu uţivatelů, které Myspace nemohl konkurovat. 

Zaměřím-li se na české prostředí, zde došlo k masivnímu nárůstu uţivatelů serveru 

zhruba v posledním půl roce, čemuţ odpovídá i moje vlastní zkušenost s přibývajícími 

lidmi v mém seznamu přátel. Jedním z důvodů můţe být fakt, ţe zhruba v této době 

došlo k přeloţení webových stránek Facebook do českého jazyka, a proto se tedy stal 

přístupnější pro mnohem větší okruh jedinců. Shrnuli výše zmíněné informace, 

Fascebook přišel s něčím novým, a to v pravý čas a jeho šíření měl na svědomí 

konkrétní typ lidí, kteří chtěli vyzkoušet něco nového a strhli tak s sebou mnoho 

dalších.  

Malcolm Gladwell popisuje ve své práci tři pravidla , které musí sdělení 

splňovat, aby se mohlo šířit epidemicky. Těmito pravidly jsou zákon malého počtu, 

faktor chytlavosti a síla kontextu (Gladwell: 2006, 17). Zákon malého počtu dle 

Gladwella poukazuje na fakt, ţe šíření jakékoliv epidemie (ať jiţ informačně, sociálně 

nebo lékařsky pojímané) je ve většině případů dílem pouze malého mnoţství jedinců. 

Jako příklad uvádí šíření epidemie kapavky ve městě Colorado Springs v americkém 

státě Colorado. Postupným zuţováním moţných hlavních přenašečů bylo zjištěno, ţe 

růst epidemie v městečku se 100 tisíci obyvateli má na svědomí všeho všudy 168 lidí. 
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Tito lidé ţili ve čtyřech čtvrtích s největším mnoţstvím nakaţených, navštěvovali stále 

stejné bary a svým chováním a způsobem ţivota šířili epidemii závratnou rychlostí 

(kaţdý z nich nakazil 2 aţ 5 dalších lidí). 

U sociálních epidemií, funguje princip podobně. Malé mnoţství jedinců se začne 

chovat určitým způsobem. Díky svému postavení v sociální síti, typu vazeb ale i 

způsobu, jakým ţijí, přemýšlí a jednají, „nakazí“, ať jiţ úmyslně nebo neúmyslně, 

během velice krátké doby velké mnoţství lidí. Je pravděpodobné, ţe stejný princip 

zafungoval také v případě šíření uţivatelství komunitnho serveru Facebook. Zatímco 

někteří jedinci chtěli zkusit, jak server funguje a ocenili jeho uţivatelské výhody, druzí 

si profil vytvořili jakoţto reakci na růst počtu uţivatelů v jejich okolí.  

 Druhé Gladwellovo pravidlo, tedy faktor chytlavosti v podstatě jen zdůrazňuje 

něco, co je zřejmé. Pokud má mít informace, způsob chování, či choroba potenciál se 

šířit, musí být „nakaţlivá“. U choroby bráno doslova, u sdělení či způsobu chování se 

spíše jedná o zajímavost, nebo, chcete-li, chytlavost jejího obsahu. Je-li informace či 

způsob chování nezajímavé a bezúčelné, sebekvalitnější síť šiřitelů nebude mít ţádnou 

šanci na úspěch a k ţádné epidemii prostě nedojde. U Facebooku se jedná právě o 

atributy, které byly pro uţivatele nové. Lidé, kteří odpovídali na mé otázky zmiňovali 

zejména následující: Facebook je mnohem propracovanější a má více funkcí, poskytuje 

lepší ochranu soukromí, více „reálný“ charakter sociální interakce a věnuje méně 

prostoru komerci.  

 Síla kontextu vyjadřuje prakticky cokoliv „zvenčí“ co má vliv na vznik 

epidemie. Pokud vezmeme jakoţto příklad klasickou chřipku, počet nakaţených 

výrazně stoupá v zimním období, jakoţto nejrizikovějším čase pro oslabení organismu, 

který je poté k nakaţení chřipkou mnohem náchylnější. Informace se zase bude 

mnohem rychleji šířit v situacích, kdy je aktuální a mezi lidmi, pro které je relevantní. U 

šíření Facebook v celosvětovém měřítku bylo jistě takovýchto vnějších faktorů 

obrovské mnoţství, lze však vystopovat jeden, který měl velký vliv na jeho šíření mezi 

českými uţivateli a tím je jiţ výše zmíněné přeloţení serveru do českého jazyka.  

 Díky striktně síťovému charakteru virtuální komunity serveru Facebook se 

všechna výše zmíněná pravidla dají vztáhnout nejen na šíření serveru samotného, ale 

také na komunikaci, která, ač velice specifickým způsobem, v rámci serveru probíhá. 

Jak se pokusím ukázat v analytické části této práce, určitá sdělení mají tendence šířit se 

mezi uţivateli epidemickým způsobem v konkrétní době a za pomoci uzlů, které tyto 

informace nejvíce šíří. Důraz přitom budu klást zejména na tyto důleţité uzly a jejich 
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charakteristiku, v další části kapitoly se proto zaměřím právě na typologie těchto šiřitelů 

informací a trendsetterů určitých vzorců chování. 

4.3. Typy důležitých uzlů 

 Kdo jsou ti lidé, jejichţ malé mnoţství přispívá tak velkou měrou k tomu, ţe se 

sdělení, nebo cokoliv jiného začne epidemickým způsobem šířit? Jsou to ti, kdoţ 

s přijdou s něčím novým? Nebo snad ti, kdoţ se toho chytnou a dokáţí přesvědčit 

ostatní, aby se zapojili také? Neb prostě ti, kdoţ mají dostatek těch správných konexí a 

proto potenciál něco šířit? Odpověď je nasnadě, protoţe všichni výše zmínění přispívají 

velkou měrou k tomu, aby se sdělení šířilo, a nelze je tedy při specifikaci důleţitosti 

síťových uzlů opomíjet. Řekněme tedy, ţe existuje několik typů lidí, kteří sice 

dohromady tvoří v rámci sítě menšinu avšak jsou nezbytným předpokladem pro to, aby 

měla informace v rámci sítě naději na úspěch a neupadla v zapomnění.  

 Everest Rogers ve své teorii rozptylu inovací tvrdí (Rogers: 2003) , ţe šíření 

inovací v čase lze vyjádřit pomocí křivky připomínající písmeno S (Obr.2). Autor 

vymezuje pět typů jedinců, mezi kterými se určitá inovace šíří, do pěti kategorií. 

Prvními jsou Inovátoři, jejichţ poměr mezi všemi je zhruba 2,5%. Jsou to lidé, kteří 

s inovací přijdou jako první. Inovaci pak dále šíří tzv. Ranní uživatelé, kteří jsou 

v podstatě průkopníky ve vyuţívání inovace. Rogers uvádí, ţe těchto jedinců je zhruba 

13,5%. V určitém časovém bodě pak začíná křivka uţivatelů v čase prudce stoupat. Po 

průkopnících nastupuje tzv. brzká a pozdní většina (v obou případech 34%) a ty 

následuje posledních 16% opozdilců, jejichţ přijímání inovace je jiţ rozloţeno do 

delšího časového období. 

Obr.2 

Křivka rozptylu inovací 
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Pokud bych se vrátila k terminologii Marka Granovettera, prvních 16% jedinců, 

tedy průkopníci a inovátoři, jsou v podstatě lidé s velice nízkým prahem (prahovou 

hodnotou). Přijímají inovaci z velké části z vlastního zájmu, nikoliv proto, ţe by tak 

činili i ostatní z jejich sociálního prostředí. Za nimi se však křivka láme a inovace se ve 

velice krátkém časovém úseku šíří k velkému mnoţství dalších lidí. Lze tedy 

předpokládat, ţe se jedná o určitý bod zlomu, či mezní práh 16% lidí, jejichţ přijmutí 

inovace má za následek její rychlé rozšíření mezi většinu ostatních.  

Těchto 16% jedinců se zdá hrát v sociální síti klíčovou roli. Zdá se, ţe jsou to 

právě oni, kdoţ mají na svědomí epidemické šíření sdělení, informací či vzorců chování 

a podílí se tak na rozpoutání informační laviny do širších okruhů sociální sítě, které 

tvoří zbylých 84% jedinců. Gladwell v tomto ohledu tvrdí, ţe „U epidemií je (…) 

nepoměr ještě mnohem vyhrocenější – většinu práce zastává nepatrné procento lidí“ 

(Gladwell: 2006, 228) Ačkoliv autor toto „nepatrné procento“ dále nespecifikuje, z jeho 

zákonu malého mnoţství vyplývá, ţe se jedná skutečně o minimum, dokládá ho 

například jiţ výše zmíněným příkladem výzkumu šíření epidemie kapavky v městečku 

Colorado Springs. Podobně vidí autor situaci i u epidemií sociálních. 

Co je však moţná důleţitější neţ určení přesného počtu klíčových uzlů v rámci 

sítě, přes které proudí většina sdělení a které mají moc šířit ho mezi masy, je bliţší 

charakteristika těchto jedinců. Významné uzly v rámci sociální sítě se musí od ostatních 

„běţných“ uzlů v sociálním prostředí nějakým způsobem lišit, jsou to s velkou 

pravděpodobností lidé s vhodnou strukturou sociální sítě, poskytující jim dostatečný 

sociální kapitál. Ten musí být zároveň schopni plně vyuţít. Gladwell rozděluje důleţité 

uzly v sociální síti do několika kategorií. Zatímco někteří jedinci jsou v rámci sítě 

důleţití díky svému počtu vazeb, které pravidelně obhospodařují, neznamená to ještě, ţe 

mají tu schopnost vyhledávat relevantní, zajímavá či důleţitá sdělení, popřípadě ţe tato 

sdělení dokáţí kvalitně „prodat“ tak, aby je ostatní přijali za své. Dle autorovy teorie lze 

tedy důleţité uzly v síti dělit na 3 základní typy: Spojovatelé, Maveni a Prodavači.   

Jednou ze základních sloţek dobré informační struktury jsou spojovatelé. Jsou to 

lidé, kteří mají velké mnoţství vazeb na přátelé, kamarády, nebo prostě jenom známé a 

umí tyto vazby vyuţít, respektive snaţí se být se všemi lidmi v kontaktu. Nemají 

problém se seznamovat a nové známosti vyloţeně vyhledávají. Jejich diáře jsou nabité 

k prasknutí kontakty a stále přibývají nové. V případě virtuální sociální sítě se bude 

jednat o jedince s velkým mnoţstvím vazeb, avšak nejen vazeb v rámci jedné konkrétní 

skupiny, ale i mezi různými sociálními prostředími, tedy dostatečným počtem slabých 
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vazeb na různé skupiny uţivatelů. Často se jedná o lidi, kteří tráví čas s různými 

skupinami, často poznávají nové lidi a nebrání se ukládat si je mezi přátelé do svých 

seznamů přátel a odkrývat jim tak své soukromé informace ve svých profilech. 

Pravděpodobně se bude dále jednat o lidi velmi otevřené, a to nejen v prostředí online, 

neboť jak se ukázalo v této studii, lidé si na Facebook jen velice zřídka přidávají mezi 

přátele osoby, které nepotkali osobně, coţ je velký rozdíl oproti jiným virtuálním 

komunitám.  

Hlavní charakteristika mavenů je jejich hlad po informacích, novinkách či 

zajímavostech. Jsou to prostě specialisté na informace, které dokáţí shromaţďovat a 

předávat. „Slovo maven pochází z jidiš a znamená někoho, kdo shromažďuje znalosti“ 

(Gladwell: 2006, 55). Zatímco spojovatelé mají tedy moc sdělení šířit, ti, od koho tato 

sdělení pocházejí jsou právě maveni. Pokud bychom se opět podívali na Rogersovu 

typologii lidí v rámci šíření inovací, dalo by se říci, ţe maveni jsou oni průkopnící, kteří 

stojí na začátku řetězce hned za inovátory. To oni přijdou s něčím novým a zajímavým, 

vycházejícím z jejich neustálého hladu po informacích. Také v případě mavenů je 

důleţitá jejich síť vazeb, neboť právě díky nim má sdělení šanci dostat se ke klíčovým 

spojovatelům. V internetovém prostředí bychom mohli tyto jedince nalézt mezi těmi, 

pro koho je toto médium zejména zdrojem informací. V rámci virtuálních komunit tráví 

čas aktivním vyhledáváním zajímavostí a jejich šířením, spíše neţ pasivním uváděním 

informací o sobě, tedy určitou sebeprezentací.  

Posledním typem klíčových uzlů v síti jsou tzv. prodavači. Jejich funkce v síti je 

poměrně jednoduchá. Jedná se o jedince, kteří dokáţi určité sdělení prezentovat 

takovým způsobem, ţe je ti, na které je sdělení namířeno, bez okolků přijímají za své. 

Jejich názory jsou pro ostatní vodítkem a jejich přesvědčovací moc z nich v podstatě 

činí názorové vůdce. Důleţitost těchto uzlů v rámci sociální sítě je moţné demonstrovat 

následovně. Jakékoliv sdělení sice můţe být „objeveno“ a rozneseno do všech koutů 

sítě, nebude-li však vnímáno jako věrohodné, nebo relevantní, pravděpodobně zanikne, 

bez ohledu na to, jaká je jeho skutečná důleţitost. Funkcí prodavače je tedy prezentovat 

sdělení tak, aby bylo ostatními jako věrohodné a relevantní vnímáno. Hlavní schopností 

prodavače musí tedy být jeho umění přesvědčit. Prodavače bychom teoreticky mohli 

najít na všech úsecích šíření informace. Dobrý maven můţe být stejně tak dobrý 

prodavač, totéţ můţe platit i pro spojovatele. Prodavač však můţe být stejně dobře zcela 

samostatná osoba , nacházející se na cestě sdělení od a k jiným klíčovým uzlům. 

V rámci virtuální komunity by prodavač měl být osoba, od které nejsou informace 



- 38 - 

brány na lehkou váhu. Stejně tak, pokud se takový jedinec chová ve virtuální komunitě 

určitým způsobem, například vstupuje do určitých tematicky zaměřených fanklubů, 

často je to pro ostatní dostatečnou pobídkou k tomu, aby se chovali podobně. Pokud se 

prodavač sám rozhodne, ţe rozšíří nějakou informaci, jeho přesvědčivost by měla 

zajistit, ţe bude přijata a náleţitě zpracována velkou částí těch, pro které je informace 

určena.  

Výše uvedené typy klíčových uzlů v sociální síti je třeba brát jakoţto ideální 

typy, v reálném sledování důleţitých uzlů v sociální síti, v mém případě v síti virtuální, 

naráţím na typy částečně smíšené - někteří spojovatelé jsou zároveň maveny,a mnozí 

prodavači mají tak rozsáhlou síť, ţe je nelze vylučovat také z role spojovatelů. Role 

prodavače se však zdá být v rámci komunitní sítě poněkud okrajová. Dle mého názoru 

je to dáno právě charakterem komunikace v rámci virtuální sociální sítě, která probíhá 

poněkud odlišněji, neţ jsme v běţném ţivotě a neposkytuje dostatečný prostor pro 

přesvědčovací funkci prodavačů. 

4.4. Výzkumy zabývající se povahou sociální struktury na 
Facebook 

Závěrem teoretické části této práce bych ráda uvedla několik výzkumů vedených 

autory ve Spojených státech, které se taktéţ zabývají online sociálním prostředím a 

podtrhují jeho význam pro dnešního mladého člověka. Stoupající popularita virtuálních 

sociálních sítí v nedávné době se stala podnětem k neustálému zvyšování pozornosti 

vůči analýze sociálních sítí v akademické sféře. (Lewis et al.:2008) Na základě této 

skutečnosti začaly vznikat četné studie, zabývajícím se tímto tématem. V našem 

prostředí k tomuto průniku pozornosti vůči virtuálním komunitám do sociálně 

vědeckého prostředí ještě stále nedošlo a hojně se jim věnují prozatím stále pouze 

redaktoři v populárních médiích. Na úvod analytické části této práce bych tedy ráda 

uvedla příklady několika studií prováděných v USA, které se zabývají právě 

charakterem a strukturou sociálních vazeb a povahou virtuálních sociálních sítí vůbec, 

přičemţ vyuţívají právě data z komunitního serveru Facebook. Hlavní důvod, proč je 

tomuto tématu věnována taková pozornost právě v USA spatřuji v tom, ţe právě 

Spojené státy jsou kolébkou vzniku tohoto typu sociálního uskupení. Studenti na 

amerických univerzitách pouţívají Facebook k interakci se svými přáteli a 

spolustudenty jiţ několik let, server se stal v podstatě běţnou součástí jejich ţivota. 

Data získaná z jeho stránek jsou tedy velice zajímavým zdrojem informací o tom, jak 
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v tomto prostředí vznikají sociální vazby a jaký má tento proces vliv na sociální 

strukturu obecně.  

V českém akademickém prostředí je pozornost věnovaná sociálnu ve virtuálním 

prostředí stále velice nízká, a to zejména proto je povaţováno spíše za něco, co do 

vědecké sféry vůbec nepatří. Příklady výzkumů, které uvádím, mají tedy dokázat, jak 

důleţitou roli v ţivotech mladých lidí virtuální komunita Facebook hraje a jak 

významným způsobem ovlivňuje jejich sociální existenci. Tím, ţe se zaměříme na její 

fungování můţeme zjistit mnohé o sociální ţivotě dnešního mladého člověka, ale také o 

nových způsobech komunikace, které virtuální sociální prostor nabízí.  

Jedna ze studií, vedená vědci Mayerem a Pullerem z university v Texasu 

(Mayer, Puller: 2007) vyuţívá data ze serveru Facebook a pokouší se zmapovat 

formování a strukturu sociálních sítí na několika amerických univerzitách. Snaţí se 

zjistit, jaké faktory studentů jsou nejsilnějšími prediktory pro to, aby se dva studenti 

stali přáteli.Autoři poukazují zejména na to, ţe se virtuální síť ve svých 

charakteristikách od reálné příliš neliší, protoţe i zde vazby vznikají mezi studenty 

s podobnými charakteristikami. Jedním z nejsilnějších předpokladů pro to, aby mezi 

dvěma studenty vznikla vazba, se ukázala být jejich etnická příslušnost, a to i přesto, ţe 

se jednotlivé univerzity svojí politikou snaţí podpořit vysokou národnostní a etnickou 

diverzitu. Jak sami autoři uvádějí, poznatky získané tímto způsobem by měli mimo jiné 

poskytnout administrátorům amerických univerzit nástroj k tomu, aby mohla být 

v americkém akademickém prostředí realizována mnohem efektivnější politika 

zvyšování etnické diverzity mezi studenty. 

Další příklad výzkumu, který je zaloţen na datech portálu Facebook, je 

explorační studie autora Lewise a jeho kolegů (Lewis et al 2008), která si klade za cíl 

mapovat virtuální sociální strukturu studentů jedné americké univerzity v rámci 

virtuálního prostředí od momentu jejich nástupu na univerzitu aţ po závěrečné zkoušky. 

Jedná se o longitudinální výzkum, který má být ukončen v roce 2009, zajímavé výstupy 

za jednotlivé vlny jsou však jiţ průběţně zveřejňovány. Výzkum je oproti jiným 

specifiký tím, ţe je zaloţen výhradně na síťových datech a profilových informacích 

jednotlivých uţivatelů, nevyuţívá tedy ţádnou jinou metodu šetření neţ analýzu 

sociálních sítí. Limity takového přístupu jsou zejména v jeho zobecnitelnosti, neboť 

určitý výsek sociální sítě, kterým jsou v tomto případě studenti jednoho ročníku na 

univerzitě, nelze povaţovat za reprezentativní vzorek pro celou virtuální komunitu. Na 

druhou stranu však umoţňuje sledovat vybranou sociální síť v čase, přičemţ v kaţdé 
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vlně je zajištěn kvalitní a kompletní přísun dat, popisující reálné, nikoliv deklarované 

chování studentů. 

Jak autoři uvádějí, virtuální sociální síť nelze ve všech ohledech ztotoţňovat 

s reálným sociálním prostředím. Mnohé pojmy, běţně se objevující ve slangu 

virtuálního prostředí, nabývají v realitě úplně jiných významů. Příkladem je třeba pojem 

„Přátelství“. Zatímco přítel ve skutečném ţivotě je někdo, ke komu máme hluboký 

vztah zaloţený na citových vazbách, na Facebooku se jedná čistě o označení člověka, se 

kterým sdílíme síťové propojení. Mapovat silné a slabé vazby ve virtuálním prostředí 

sociální sítě je obecně obtíţnější, mj. protoţe nabývají mnohdy odlišných významů.  

Virtuální sociální prostředí je v článku označováno za zcela novou příleţitost pro 

sociální vědu, za nové pole působnosti, které však nelze ztotoţňovat s realitou. Je třeba 

k němu přistupovat jakoţto k novému výseku sociálního ţivota jedince.  

Poslední studie, kterou bych ráda zmínila, se zabývá zkoumáním sociálního 

kapitálu jedince zaloţeného právě na virtuálních sociálních vazbách. (Ellison et al: 

2007) Ellison zmiňuje, ţe server Facebook je v poslední době v médiích zmiňován 

pouze ve souvislosti s jeho negativními důsledky na soukromí mladých lidí, popřípadě 

na sociální vztahy obecně. Studie si klade za cíl dokázat, ţe negativní stránka členství 

ve virtuální komunitě můţe být sice reálná, je však hojně vyváţena přínosem v podobě 

utuţování a akumulace sociálního kapitálu.  

Studie proběhla jakoţto výběrové šetření na celkovém vzorku 286 studentů 

v době, kdy byl Facebook vyuţíván striktně v akademické sféře a jeho členy se mohli 

stát pouze ti jedinci, kteří disponovali emailovou adresou s doménou některé 

z univerzit. Její výsledky ukázaly, ţe ačkoliv studenti vnímají nebezpečí spojovaná se 

členstvím ve virtuální komunitě, jakými můţe být například zmiňovaná ztráta soukromí, 

sociální vztahy „online“ nemusí nutně znamenat ohroţení pro reálné sociální vztahy 

(offline). Oba tyto typy sociálních vazeb jsou nejen silně propojeny (zejména v případě 

serveru Facebook), virtuální vazby navíc pomáhají utuţovat a akumulovat sociální 

kapitál uţivatele komunitního serveru. Jak autoři dále uvádějí, tento trend není spojen 

s uţíváním internetu obecně, ale výhradně s uţivatelstvím sítě Facebook . Akumulace 

sociálního kapitálu probíhá zejména skrze vytváření něčeho, co autoři nazývají 

„bridging type of social kapital“ (přemosťující sociální kapitál). Jedná se o slabé vazby, 

které propojují jedince s širším okruhem sociální sítě a skrze něj různá sociální uskupení 

mezi sebou. Udrţení slabých sociálních vazeb, které hrají v sociálních vztazích tak 

důleţitou roli, je totiţ v rámci online sociální sítě mnohem jednodušší. Posledním 



- 41 - 

důleţitým zjištěním, které studie Ellisona et al přináší, je fakt, ţe Facebook umoţňuje 

udrţet vazby mezi jednotlivci v případě jejich pohybu z jedné offline sociální komunity 

do druhé. V případě, ţe student opustí střední školu nebo univerzitu, má jistotu, ţe díky 

serveru neztratí kontakt na své bývalé spoluţáky a známé. I to hraje velkou roli 

v udrţení jeho stávajících sociálních kontaktů a tedy i v udrţování a akumulaci 

sociálního kapitálu. 

Všechny uvedené studie poukazují na úzké propojení sociálních vztahů 

probíhajících v rámci virtuálního prostředí a vztahů figurujících v reálném sociálním 

ţivotě jedince. Autoři se také často shodují na tom ţe tato oblast sociálního ţivota je 

podceňována a není jí věnován dostatečným zřetel. Nicméně samy studie jsou důkazem 

toho, ţe se tento trend v současné době mění a ţe snad v blízké budoucnosti můţeme 

očekávat více zajímavých akademicky zaměřených výzkumů, zabývajících se 

virtuálními sociálními sítěmi ze sociologického ale i jiných společenskovědních 

hledisek. 

5. Metodologie výzkumu  
 

 V následující kapitole se zaměřím na metodiku výzkumu, na jehoţ výsledcích je 

práce zaloţena. Při plánování tohoto výzkumu jsem narazila na několik problémů 

z nichţ hlavní se týkal dostupnosti dat. Komunitní servery shromaţďují o svých 

uţivatelích významné mnoţství informací, k těmto datům se většinou není moţné dostat 

jednoduchou cestou. Vzhledem ke striktní politice ochrany osobních údajů na Facebook 

v podstatě nebylo moţné získat komplexní datový soubor za některou z částí celé sítě, 

který by obsahoval nejen síťové vazby jednotlivých uţivatelů, ale také s jejich bliţší 

charakteristiku a vzorce chování v prostředí virtuální komunity. Pro analýzu jsem tedy 

zvolila konkrétní výsek sítě stávající se z mých přátel a jejich přátel. Získat data za tyto 

jedince je vzhledem k osobním vazbám mnohem snazší. Síťová data byla extrahována 

skrze speciální aplikaci na serveru běţně dostupnou, zatímco detailnější popis uzlů a 

mapování jejich sociální aktivity v rámci sítě bylo zprostředkováno skrze analýzu 

obsahu profilů a elektronickou poštou rozesílané polostrukturované dotazníky.  

5.1. Extrakce dat 

 K analýze bylo třeba získat poměrně velký výsek virtuální sociální sítě, coţ je 

vzhledem k veškerým opatřením chránícím osobní údaje uţivatelů na komunitních 

serverech problém. Původní plán výzkumu počítal s výčtem jednotlivých uzlů získaným 
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skrze mé vlastní přátele na Facebook. Tato metoda by však byla poměrně časově i 

organizačně náročná a nezaručovala by pravdivost dat co se týče uzlů i vazeb mezi 

nimi. Jak ve svém článku uvádí Bell et al. (Bell et al.: 2007), při získávání dat za více 

uzlů od jednoho informátora je třeba počítat s mnoţstvím překáţek. Patří mezi ně 

například zapomínání uzlů a vazeb při výčtu, nebo i úmyslné vynechávání údajů. 

Začátkem podzimu 2008 se však Facebookem začala šířit aplikace nazvaná NEXUS, 

jejímţ autorem je Ivan Kozik. Jedná se o modul, který je moţné přidat do profilu 

uţivatele a s jehoţ pomocí je moţné vytvořit propojený síťový graf všech přátel tohoto 

konkrétního uţivatele. Aplikace je vytvořena po vzoru analýzy sociálních sítí a kromě 

samotných vazeb bere v úvahu i společné aktivity na serveru, které reflektuje v podobě 

síly jednotlivých vazeb. V podstatě se jedná o propracovaný obrázek, který umoţňuje 

poměrně komplexní zmapování osobní sítě přátel jednotlivých uţivatelů. Pro 

konkrétního jedince je navíc moţné sledovat nejen svou vlastní síť, ale také sítě všech 

přátel, kteří si aplikaci sami přidají.  

 Pro získání dat byl tedy můj úkol dvojí. Nejprve přesvědčit co největší část 

mých vlastních přátel, aby si aplikaci nainstalovali, a dále poměrně sloţitým způsobem 

extrahovat matici dat, která bude pouţitelná v rámci softwarů vytvořených přímo za 

účelem analýzy sociálních sítí. První část úlohy byla poměrně časově náročná, přesto 

však, díky moţnostem, které samotný server skýtá v oblasti komunikace, nebyla příliš 

sloţitá organizačně. Vytvořila jsem stránku, na které jsem popsala své úmysly, a 

poţádala jednotlivé uţivatele z mého seznamu přátel, aby si aplikaci přidali do svého 

profilu. Tímto způsobem se mi podařilo přesvědčit 61 jedinců, tedy v té době více neţ 

polovinu mých přátel. Uzly v mojí síti lze rozdělit zhruba do 4 hlavních skupin, jedná se 

o okruh lidí ze střední školy, z univerzity, z práce a z výměnného programu Erasmus. 

Na moji výzvu reagovalo 61 jedinců, mezi kterými byli převáţně lidé z univerzity, ale 

také zástupci všech ostatních skupin.   

 Matice síťových vazeb byla vytvořena z html kódu u jednotlivých obrázků sítí 

všech účastníků projektu. Tento kód obsahuje popis vazeb a lze ho zobrazit u všech 

grafů vytvořených pomocí aplikace NEXUS. Do dat bylo nutné ještě přidat vazby 

jednotlivých centrálních uţivatelů ke všem jejich přátelům, neboť samotný graf tyto 

vazby nezobrazuje. Kompletní matice vytvořená tímto způsobem obsahuje 6771 uzlů, 

coţ je dostatečně významný výsek virtuální sociální sítě pro analýzu. Kompletní 

informace o síťových vazbách jsou v něm však obsaţeny pouze u výchozích 61 (62 

s mou vlastní sítí) uzlů, z tohoto důvodu jsem pro analýzu zvolila specifickou metodu 
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s názvem ENA - Ego Network Analysis (analýza osobních sítí). Tato metoda je 

specifickou obdobou klasické analýzy sociálních sítí a blíţe se jí věnuji v dalších části 

kapitoly. 

 Do matice dat byla v rámci zachování anonymity uţivatelů zahrnuta pouze 

identifikační čísla jednotlivých uzlů, přičemţ hlavní uzly, tedy lidé uvedení v mém 

vlastním seznamu přátel, byly překódováni. V nových kódech byla zohledněna 

příslušnost ke skupině v mé vlastní síti a pohlaví. Takto získaná data byla připravena 

pro další zpracování v softwaru vhodném k analýze sociálních sítí. 

5.2. Analýza osobních sítí 

 Analýza osobních sítí nespočívá v komplexním analyzování celé sítě, ale 

v porovnávání jednotlivých osobních sítí, neboli Ego Netwoks (Hanneman, Riddle: 

2005). Dle mého názoru se analýza sociálních sítí v českém akademickém prostředí 

vyuţívá málo, o analýze osobních sítí to však platí dvojnásob, proto dále uvádím 

stručnou charakteristiku této metody, v čem analýza spočívá a jaké jsou její výhody a 

nevýhody oproti klasické SNA. 

 Jedná se tedy o metodu, která zkoumá povahu sociálních struktur pomocí 

lokálních osobních sítí. Na rozdíl od klasické analýzy sociálních sítí je více zaměřena na 

jedince a umoţňuje zkoumat vztahy s ostatními členy sítě více do hloubky. Význam 

tohoto způsobu analýzy roste v současné době zejména díky moţnostem získávat 

mnohem obsáhlejší data o sociálních sítích, která jsou však pro klasický způsob analýzy 

obtíţně zpracovatelná a proto můţe být v mnoha případech snazší sledovat pouze 

vybraný reprezentativní vzorek členů těchto sítí a uzly, které se na ně váţou. Data pro 

analýzu osobních sítí lze na rozdíl od komplexní síťové analýzy získávat výběrových 

šetřením V určitých případech a s jistými omezeními lze údaje získat pouze od jediného 

informátora, vhodnější je však reprezentativní výběr uzlů z kompletních síťových dat.  

 Uplatnění metody zkoumání lokálních sociálních sítí můţe být také poměrně 

specifické. V obecnější rovině pomocí této metody můţeme zkoumat i takové sítě, kde 

nelze získat data za síť jako za celek. Jinými slovy, nemáme přístup ke všem členům 

sítě a nelze proto vytvořit kompletní matici dat, coţ je případ právě této práce. Tímto 

způsobem se však dají zkoumat i jednotlivci z různých sítí a to například z hlediska 

jejich sociálního kapitálu, nástrojů sociální kontroly a modelů chování, nebo přístupu ke 

zdrojům a k informacím. Analýza je prováděna srovnáváním jednotlivých osobních sítí 

a hledáním vzorců chování a charakteristik u jednotlivých centrálních uzlů. 
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 Ego network, neboli osobní sociální síť lze definovat následujícím 

způsobem. Jedná se o skupinu jedinců propojených určitým sociálním vztahem, v jejímţ 

centru se nachází jedna osoba. Ta je v dosahu všech ostatních bodů sítě přesně na 

prvním kroku (Neumann: 2003, 83). Jinými slovy, celá lokální síť v podstatě vychází 

z této jediné osoby. Vztah propojující centrální osobu s ostatními uzly sítě můţe 

nabývat stejných charakteristik, jako u klasické SNA. Lze u něj měřit jeho směr a sílu. 

V případě této studie se však jedná o binární symetrické vazby a ani jedna z těchto 

veličin tedy není relevantní.  

 Data za jednotlivé osobní sítě lze, opět stejně jako u analýzy celé sociální 

sítě, analyzovat dvojím způsobem, a to buďto pomocí grafického znázornění, nebo 

pomocí indexů. Vyuţití indexů je však v případě ENA částečně omezené (Hanneman, 

Riddle: 2005). Je zřejmé, ţe například indexy, popisující krokovou vzdálenost uzlů, 

neskýtají příliš důleţitou informaci, protoţe tato vzdálenost bude z definice osobní sítě 

pro centrální uzel vţdy jedna a pro všechny ostatní jedna, nebo dva. Na druhou stranu 

indexy, které popisují hustotu sítě (propojenost vazbami) a propojovací úlohu 

centrálního uzlu, jsou pro ENA velmi důleţité (Mardsen: 2002; Freeman: 1979). 

Pomocí nich jsme schopni určit, nakolik hraje centrální uzel ve své síti skutečně 

centrální úlohu, zda by se síť bez jeho přítomnosti rozpadla, z kolika dílčích skupin se 

daná osobní síť skládá atp. Všechny tyto údaje nám pomohou určit důleţitost jednoho 

centrálního uzlu (ega) v porovnání s centrálními uzly ostatními, mj. z hlediska 

potenciálu sítě šířit informace. 

5.3. Analýza a zpracování dat v softwaru 

 Softwarů pro zpracování síťových dat je poměrně velké mnoţství. V našem 

akademickém prostředí jsou asi nejznámější softwary Pajek a UCINET s přídavným 

modulem Netdraw pro grafické zpracování dat. Pro svou analýzu dat jsem zvolila 

UCINET, jelikoţ je poměrně snadno dostupný (ve zkušební verzi) a uţivatelsky 

mnohem méně náročný neţ Pajek. Je také mnohem lépe vybaven pro grafické 

zpracování síťových vazeb, vzhledem k velkému počtu uzlů a nepříliš přehledným 

síťovým mapám jsem však jako ilustrační obrázky zvolila spíše síťové mapy, které jsou 

tvořeny přímo aplikací Nexus na Facebook.  

 Samotná extrakce dat z aplikace proběhla následujícím způsobem: Z html kódu 

zobrazujícího se u grafů vytvořených aplikací Nexus, byly zkopírovány vazby mezi 

uzly, označenými identifikačními kódy a přeneseny do formátu DL. Jedná se v podstatě 
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o textový soubor, v němţ jsou v prvním sloupci uvedeny jednotlivé uzly a v řádku u 

kaţdého z nich vazby na další uzly v síti.(Schmid: 2008) Původní označení jednotlivých 

uţivatelů vycházelo z číselného kódu přiděleného ke kaţdému profilu přímo serverem 

Facebook. Uzly, které byly pro mou analýzu stěţejní, tedy ty, které spadaly do mého 

seznamu přátel, jsem překódovala dle pohlaví, příslušnosti ke skupině a identifikačního 

čísla v dané skupině. Takto připravený formát jsem následně převedla skrze software 

UCINET do pro něj zpracovatelného datového souboru. Data bylo nutné nejprve 

symetrizovat, jelikoţ vazby mezi přáteli jsou vţdy obousměrné, a dále dichotomizovat 

tak, aby kaţdá vazba měla hodnotu 1 a absence vazby hodnotu 0. V tomto bodě jiţ bylo 

moţné přistoupit k samotné analýze osobních sítí jednotlivých uzlů. 

 Spočtení indexů osobní sítě pro kaţdý uzel bylo poměrně časově náročné, 

jednak díky velikosti samotného datového souboru (6771 uzlů), a dále vhledem 

k formátu výstupu z analýzy, který bohuţel nebyl přímo kopírovatelný do programů 

Excel či SPSS. Jednalo se o klasický txt. soubor, ve kterém nebyly jednotlivé hodnoty 

indexů smysluplně odděleny a bylo tedy třeba výstupní data poměrně komplikovaným 

způsobem naformátovat a převést do maticové podoby. Takto připravený datový soubor 

byl připraven ke sloučení s ostatními údaji získanými z dotazníku v SPSS. Co se týče 

veličin a indexů, které byly v analýze zohledněny, jedná se zejména o následující: 

SIZE: Velikost sítě – počet uzlů 

TIES: Počet vazeb v rámci jedné osobní sítě 

PAIRS: Počet párů v osobní síti, neboli počet moţných vazeb  

DENSITY: hustota sítě. Je počítaná jakoţto poměr reálně existujících vazeb (TIES) 

vzhledem v počtu všech moţných vazeb (PAIRS). Jinými slovy, popisuje, kolik přátel 

daného jedince jsou taktéţ přátele, přičemţ zohledňuje velikost sítě (Lewis et al: 2008) 

Index hustoty sítě lze pouţívat v kontextu měření síťového uzavření, jakoţto důleţitého 

zdroje sociálního kapitálu (Coleman, 1988), ale také jakoţto míra důleţitosti jedince 

v rámci vlastní sociální sítě (zpravidla platí, čím hustější síť tím slabší pozice ega 

jakoţto centrálního uzlu). Záleţí tedy na typu sociální skupiny. Pokud se jedná o jedno 

sociální uskupení (například spoluţáíci), sociální kapitál je navýšen s uzavřením sítě. 

V případě příslušnosti k více skupinám však můţe být sociálním kapitálem stejně tak 

větší mnoţství vazeb na jedince, kteří uţ mezi sebou nejsou dále propojeni. 

BETWEENES CENTRALITY:  

Dle Freemana je tato míra definována jakoţto potenciál kaţdého jedince kontrolovat 

komunikaci v dané sociální síti (Freeman: 1979), v našem případě v síti osobní. Čím 
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vyšší index centrality ten který uzel má, tím větší mnoţství dalších uzlů v jeho síti musí 

svou vzájemnou komunikaci směřovat přes něj. Index vychází z předpokladu, ţe 

komunikace mezi uzly bude procházet nejkratší moţnou vzdáleností, čím víc těchto 

komunikačních cest povede přes centrální ego, tím je jeho index betweeness centrality 

vyšší. Početně se jedná o sumu počtu nejkratších geodetických vzdáleností mezi uzly 

procházejícími skrze Ego, podělených sumou všech nejkratších geodetických 

vzdáleností mezi uzly obecně. V případě osobních sítí se centralita většinou dále 

standardizuje dle počtu uzlů, které se na centrální Ego váţí.  

5.4. Analýza obsahu uživatelských profilů 

Kromě síťových dat a dotazníků byly do analýzy zahrnuty také určité vzorce 

chování uţivatelů Facebook, získané zkoumáním informací obsaţených v jejich 

profilech. V profilu kaţdého uţivatele se ukládá výčet veškerých jeho činností od doby, 

kdy se poprvé přihlásí na Facebook. Tento výčet je poté dostupný pro kohokoliv, kdo se 

nachází v seznamu přátel daného uţivatele. Pokud má uţivatel nastavený profil jako 

veřejný, dostane se k němu dokonce jakýkoliv jiný uţivatel serveru Facebook. Jedná se 

o velmi důleţitý a zajímavý zdroj informací z hlediska uţivatelského chování, jelikoţ 

z něj lze vyvodit, jak je konkrétní jedinec aktivní, a kdo z dalších uţivatelů na jeho 

aktivitu reaguje. V profilu jsou dále k dispozici osobní informace člena sítě Facebook, 

jako je pohlaví, rok narození, zaměstnavatel či vzdělávací instituce. Dále je zde 

informace o příslušnosti k různým skupinám a sítím. Skupiny jsou v podstatě malé 

sociální uskupení sdruţující všechny jedince s nějakým konkrétním zájmem (např. 

skupina lidí propagující registrované partnerství), sítě sdruţují jednotlivce podle 

univerzity, regionu nebo zaměstnavatele. Výčet činností se v profilu uţivatele ukládá do 

historie aktivity uţivatele zobrazující se na úvodní stránce profilu. Můţeme zde 

pozorovat jednak aktivity odhrávající se ve směru k uţivateli, tedy jak často některý 

z jeho přátel reaguje na jeho vlastní činnost, komentuje jeho fotky a status či mu 

nechává vzkazy na zdi, a dále pak aktivitu ve směru od uţivatele - nakolik uţivatel sám 

vyvíjí snahu kontaktovat své známé podobným způsobem.  

Důleţitým zdrojem informací pro analýzu byla zejména příslušnost ke 

skupinám. Podlé té je moţné pozorovat podobné vzorce preferencí jednotlivých členů a 

můţeme zjistit, které skupiny jsou u kterých lidí populární. Díky tomu, ţe se výčet 

jednotlivých skupin řadí dle časové posloupnosti a údaj o počátku členství je také 
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uloţen v historii činnosti uţivatele, lze navíc sledovat, jak se ta která skupina (povědomí 

o ní a informace v ní obsaţené) šířila mezi jednotlivými uţivateli. 

 V profilech uţivatelů je dále k dispozici ještě poměrně velké mnoţství 

doplňujících informací. Podle jeho chování lze mapovat, nakolik je uţivatel „otevřený“, 

co se týče vlastní sebeprezentace, a nebo nakolik se naopak snaţí zachovat si co největší 

mírů soukromí. Zda sdílí s ostatními své zájmy v literatuře, kinematografii, hudbě a 

dalších oblastech, či zda je spíše individualisticky zaměřen. Tyto informace vyuţívám 

spíše okrajově, jakoţto doplněk ostatních zjištění.  

Analýza obsahu uţivatelských profilů byla provedena u těch uţivatelů. kteří byli 

identifikování jakoţto důleţité uzly v síti z hlediska informačního šíření. Hlavním cílem 

bylo zmapovat, jakým způsobem se jednotlivé typy důleţitých komunikačních uzlů 

v rámci virtuální sítě chovají a podle jakých atributů obsaţených v profilu by je 

teoreticky bylo moţné identifikovat. Důleţité uzly, jsou ty, které mají buďto velký 

aktuální (vyuţívaný) virtuální sociální kapitál, nebo svým chováním přispívají velkou 

měrou k šíření nejrůznějších sdělení či inovací. 

5.5. Dotazníkové šetření 

Jelikoţ nebylo moţné získat kompletní data za vybraný výsek sociální sítě, to 

znamená nejen údaje o síťových vazbách, ale také veškeré charakteristiky ukládané 

v profilech jednotlivých uţivatelů, bylo třeba získat informace popisující charakteristiku 

a chování vybraných jednotlivců jiným způsobem. Jedním z nich byla právě výše 

zmíněná analýza obsahu uţivatelských profilů, druhým pak rozesílání 

polostrukturovaných dotazníků všem 61 jedincům, jejichţ osobní sítě byly zkoumány. 

Dotazník existuje ve dvou jazykových verzích, češtině a angličtině (viz příloha č. 3 a 4), 

a má dvě části. První část je kvantitativní a mapuje údaje o základním uţivatelském 

chování (doba zřízení účtu, intenzita návštěvnosti, vyuţívání aplikací), komunikační 

chování uţivatele (jak často, s kým a jakým způsobem komunikuje) a také výrokovou 

část, která má za úkol zjistit, o jaký typ uţivatele se jedná. Výroky byly vytvářeny na 

základě Gladwellovy a Rogersovy teorie zmíněné v předchozí kapitole.  

Druhá část dotazníku je v podstatě kvalitativní a obsahuje 5 otevřených otázek, ke 

kterým se jednotlivý respondenti mohli poměrně volně vyjádřit. Tato část má za úkol 

mapovat postoj jedince ke komunitnímu serveru Facebook a jeho základní uţivatelskou 

zkušenost. Důleţitou součástí druhé dotazníkové sekce je otázka na důvod zřízení si 
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účtu na Facebook, díky které zjišťuji průkopnické tendence některých uţivatelů a 

charakter šíření uţivatelství virtuální komunitní sítě Facebook obecně. 

 Dotazník byl rozesílán emailem na adresy získané z uţivatelských profilů 

jednotlivých respondentů.Všichni respondenti souhlasili, ţe se budou výzkumu 

dobrovolně účastnit a na dotazník byli upozorněni předem skrze zprávu rozesílanou přes 

Facebook samotný. Stejným způsobem byly zasílány také upomínky těm, kteří 

s vyplněním dotazníku otáleli. Ve většině případů se jedná o lidi, se kterými jsem 

v osobním kontaktu i v reálném ţivotě, návratnost dotazníků byla tedy poměrně vysoká, 

a to přibliţně dvoutřetinová. Z 61 odeslaných se mi podařilo získat nazpět 38 

vyplněných dotazníků v poměrně krátkém časovém období a s velmi zajímavými 

postřehy v jeho kvalitativní části.  

Všechny otázky z první části dotazníku, tedy kvantitativní, byly zaneseny do 

softwaru SPSS. K takto získaným datům jsem připojila také data o struktuře a 

charakteru osobních sítí získaných ze softwaru UCINET. Vzniklý datový soubor tedy 

obsahuje jak údaje o samotné síti, tak údaje o uţivatelském chování jednotlivých členů. 

Kvalitativní část dotazníku byla zpracovávána separátně tak, ţe jednotlivé odpovědi 

byly tematicky kódovány a opět porovnávány u jednotlivých respondentů. Důleţité 

postřehy z kvalitativní části dotazníku jsou v práci obsaţeny ve formě citací.  
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6. Shrnutí hlavních zjištění z výzkumu a aplikace na 
teorii 

6.1. Cíle výzkumu 

Jak uvádím jiţ v úvodu této práce, výzkum, který je její součástí, je zaměřen na 

sociální sítě virtuálních komunit které vznikají v poslední době v hojném počtu na 

nejrůznějších internetových platformách. Zaměřila jsem svou pozornost právě na 

Facebook částečně proto, ţe se jedná o poměrně nový fenomén, který se v našem 

prostředí velice rychle rozšířil v období posledního roku a je v současné době neustále 

rozebírán veřejností i médii, a částečně proto, ţe server Facebook poskytoval jedinou 

dostupnou moţnost pro získání síťových dat v relativně krátké době.  

 Ve své práci mj. tvrdím, ţe virtuální sociální síť se v současné době stává 

běţnou součástí ţivotů mladých lidí, a je proto také důleţitou součástí jejich sociálního 

ţivota. Nahlíţím na ni tedy podobně, jako na kteroukoliv jinou sociální síť v reálném 

ţivotě existující, zároveň se však pokouším popsat některá její specifika. Jednou 

z podstatných odlišností oproti reálné sociální interakci je určitá nezávislost virtuální 

komunkace na čase a prostoru a velký potenciál virtuálních komunit z hlediska šíření 

informací. Vezmeme-li pro ilustraci nějakou banální situaci, jako je například 

organizace posezení s přáteli, několika kliknutími na myš na komunitním serveru 

dosáhnou stejného efektu, jaký by nás v reálném ţivotě stál desítky minut na telefonu a 

spoustu dalších organizačních problémů.  

 Jelikoţ se jedná o mapování terénu doposud příliš neprozkoumaného, analýza, 

kterou jsem v této práci zvolila, je exploračního chatrakteru. Má za úkol zejména 

zmapovat doposud málo probádaný terén sociálních sítí online, a nastolit zajímavé 

hypotézy, které by bylo moţné podrobit dalšímu výzkumu. Teorie, ze kterých vycházím 

(například teorie sociálního kapitálu či epidemického šíření informací), mi slouţí 

zejména jako zdroj pojmosloví, některé pojmy jsou však upravovány a měněny 

vzhledem k charakteru této studie a prostředí, kterým se zabývá. Pomocí těchto pojmů 

se tedy pokouším sestavit nástin toho, jak funguje sociální síť na serveru Facebook, čím 

je specifická komunikace, která v rámci této sítě probíhá a jak lze identifikovat a 

popřípadě typologizovat důleţité informační uzly.  

 Cílem výzkumu je tedy zejména identifikace hlavních informačních kanálů a 

důleţitých uzlů ve virtuální sociální síti z hlediska šíření informací. Snaţím se zjistit, 



- 50 - 

čím se od ostatních uzlů liší a jaký je jejich moţný přínos pro celou síť. Tyto důleţité 

uzly je moţné identifikovat na základě různých kritérií, daných například určitým 

způsobem chování v rámci sítě, či něčím, co nazývám virtuálním sociálním kapitálem, 

tedy sociálním kapitálem utvářeným výhodnou pozicí ve virtuální sociální síti 

z hlediska spojovatelství. Potenciální charakter sociálního kapitálu lze vysledovat ze 

síťových dat. To, jestli však uţivatel sociální kapitál reálně vyuţívá pak zjišťováno 

pomocí dotazníků a analýzy obsahu profilových dat. Jednou z hypotéz je tvrzení, ţe 

sociální kapitál není závislý tolik na velikosti osobní sítě, jako spíš na charakteru vazeb, 

které jsou v síti obsaţeny.  

 Pro lepší pochopení důleţitosti virtuálních sociálních struktur v současném 

světě, bude hlavní část analýzy doplněna o rozbor toho, proč lidé do virtuálních komunit 

vstupují, jaké jsou jejich cíle a očekávání, jaký typ virtuální komunity má v současném 

světě naději na úspěšné šíření a jaké jsou hlavní nevýhody a nebezpečí takovýchto 

systémů v současné společnosti.  

6.2. Obecný popis sebraného datového souboru 

Vzorek uţivatelů serveru Facebook, se kterým v této studii pracuji, není 

dostačující pro výhradně kvantitativní analýzu dat, zaměřuji se tedy také na podrobnější 

charakteristiky jednotlivých uţivatelů získané z polostrukturovaných dotazníků a 

analýzy obsahů uţivatelských profilů. Ve své práci tedy vycházím ze tří základních 

zdrojů dat: 

1. Síťová data, získaná za pomoci aplikace Nexus přímo ze stránek 

Facebook 

2. Data získaná skrze polostrukturovaný dotazník, který se dále dělí na 

kvantitativní a kvalitativní část. 

3. Údaje získané z profilových informací jednotlivých uţivatelů  

Ad 1: V případě síťových dat jsem dohromady získala údaje o vazbách za 6771 

uzlů, které jsou nejdále na dva kroky od mé osoby v rámci mé vlastní virtuální sociální 

sítě. Kompletní data o všech uzlech a síťových propojeních jsem získala za 62 jedinců 

ve vzdálenosti na jeden krok ode mě, tato data mají sociometrický charakter, jelikoţ 

obsahují kompletní informaci o všech vazbách. Vzhledem k tomu, ţe jsem chtěla 

datový soubor propojit také s údaji získanými z dotazníků jsem však pro jejich 

zpracování zvolila egocentrický způsob, coţ znamená, ţe jednotlivé indexy jsou 
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počítány zvlášť pro osobní síť kaţdého jedince a v kompletním datovém souboru je 

s nimi nakládáno jako s proměnnými váţícími se k Egu. 

Ad 2: Dotazník byl rozeslán všem 62 uţivatelům, přičemţ nazpět jsem získala 

vyplněných 38 dotazníků. Datový soubor tedy obsahuje 38 uzlů s kompletními daty a 

62 uzlů pouze s daty síťovými.  

Ad 3: Veškeré údaje získané výše popsaným způsobem byly doplněny o 

detailní analýzu uţivatelských profilů, do kterých se mj. ukládá veškerá aktivita 

uţivatele v rámci serveru od počátku zaloţení profilu. Tímto způsobem bylo zjišťováno 

zejména členství ve skupinách a jeho počátek, a aktivita v rámci osobní sociální sítě u 

jednotlivých uţivatelů. Ta zahrnuje způsob komunikace jednotlivých uzlů s přáteli, 

vytváření a zasílání nových událostí, vyhledávání a šíření zajímavých informací a 

podobně.  

 

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ: 

 Za účelem popisu datového souboru uvádím v této části kapitoly několik zjištění 

vyplývajících z kvantifikace první části dotazníku dotazníku a analýzy síťových dat. 

Jelikoţ je vzorek malý, nekladu si ambice výsledky příliš zobecňovat, v některých 

případech se však jedná o zajímavá zjištění minimálně v rámci vybraného vzorku.  

Uţivatelská historie a četnost návštěv: 

 Zakládání uţivatelských profilů ve vybraném vzorku mých přátel započalo 

v hojnější míře přibliţně před dvěma lety, přičemţ v zhruba v posledním půl roce došlo 

ke značnému zvýšení frekvence vytváření profilů. To je dle mého názoru způsobené 

zejména překladem nastavení serveru do českého jazyka, které sníţilo uţivatelskou 

náročnost a zvýšilo atraktivitu komunitního portálu pro širší okruh lidí v českých 

podmínkách. Tabulka níţe (Tab.1) zobrazuje přírůstky uţivatelů v mém nepříliš 

početném vzorku respondentů, výše zmíněná tvrzení však vychází mj. také z mé vlastní 

zkušenosti či zkušenosti mých známých, kteří taktéţ zaznamenali značný nárůst lidí 

uţívajících komunitní server Facebook v českém prostředí. To potvrzuje i současná 

zvýšená pozornost věnovaná serveru v médiích. 

Tab. 1 

 

 

 

Založení uživatelského účtu na 
Facebook.com 

Celkem 
# 

Počet respondentů 38 

před půl rokem a méně 11 

před více než půl rokem až rokem 7 

pře více než rokem až dvěma lety 17 

před více než dvěma lety 3 
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Zajímavá zjištění přinesla otázka v dotazníku, týkající se frekvence přihlašování 

na Facebook. Ta se ukázala být velice vysoká. Valná většina uţivatelů se na svůj profil 

přihlašuje minimálně jednou denně, téměř polovina dokonce několikrát denně. (Tab. 2) 

kvalitativní části dotazníku hovoří mnozí uţivatelé v této souvislosti o určité 

„závislosti“, kdy se neustále snaţí být součástí dění ve virtuální komunitě. Poukazují 

také na časovou náročnost členství v síti Facebook.  

Tab. 2 

 

 

 

Podíly přátel v interakci: 

 Zajímavá zjištění udává také první a poslední řádek tabulky (Tab.3). Zatímco 

první udává počet přátel v seznamu přátel, se kterými se daný uţivatel osobně setkal, 

poslední je procento lidí, se kterými uţivatelé v reálném čase komunikují skrze 

Facebook. První číslo, tedy průměrné procento přátel, se kterými se uţivatelé osobně 

setkali, je poměrně vysoké.  

Tab. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výše uváděné studii Lewise et al, která se taktéţ zabývala studiem síťových dat 

uţivatelů serveru Facebook a která byla zaloţena na mnohem obsáhlejším vzorku (více 

neţ 1500 uţivatelů) bylo dokonce zjištěno, ţe podíl přátel, se kterými se uţivatelé 

seznámili výhradně skrze server samotný je pouze 0,4% (Lewis et al.: 2008). Z těchto 

výsledků lze usuzovat, ţe Facebook zcela jistě neslouţí k seznamování se s dalšími 

lidmi, jako je tomu například u jiných serverů, které známe z českého prostředí 

(seznamka.cz, libimseti.cz), ale spíše k znovunalézání, udrţování a posilování vazeb 

existujících v reálném ţivotě.  

 Poslední číslo v tabulce (Tab.3), udávající procento lidí, se kterými jsou 

uţivatelé v přímé interakci je naopak poměrně nízké. V mém vzorku je navíc zkreslené 

Jak často se uživatel 
přihlašuje 

Celkem 
# 

Počet respondentů 38 

několikrát denně 16 

denně 18 

týdně 4 

Percentuální vyjádření podílu 
přátel, se kterými je v kontaktu 

Průměr 

osobní setkání 96,47 
(N=38) 

pravidelný osobní kontakt 33,95 
(N=38) 

pravidelný kontakt emailem nebo 
přes MT 

37,08 
(N=38) 

kontakt skrze instantní messangery 23,97 
(N=38) 

domlouvání kontaktu přes FB 21,18 
(N=38) 

pravidelný kontakt přes FB 17,82 
(N=34) 
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malým počtem respondentů, neboť valná většina uţivatelů se pohybovala v mnohem 

niţších percentuelních hodnotách. Medián této hodnoty by byl v tomto případě dokonce 

pouze 9,5%. K tomuto číslu je také třeba zmínit, ţe průměrný počet přátel kaţdého 

uţivatele na Facebook je ca. 130. Pokud to opět srovnáme s údaji z výše zmíněné 

studie, z grafu (Obr.3) je patrné, ţe nejběţnější počet přátel kaţdého uţivatele se 

skutečně pohybuje kolem stovky.  

Obr.3 

Počet přátel na FB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto údaje, je zřejmé, ţe přímá komunikace na 

serveru Facebook se prostě příliš nenosí, a to i přesto, ţe valnou většinu svých přátel 

jednotliví uţivatelé osobně znají. Proč tedy lidé tráví ve své virtuální komunitě tolik 

času, pokud nekomunikují se svými přáteli? Z výpovědí respondentů a uţivatelského 

chování se zdá, ţe komunikace na serveru probíhá ve většině případů spíše nepřímým 

způsobem, tedy ne jakoţto přímá interakce dvou účastníků, ale spíše v podobě 

sebeprezentace a vyhledávání informací o druhých. Tomuto tématu se budu blíţe 

věnovat v jedné z dalších částí této kapitoly  
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Jazyk nastavení a nastavení soukromí: 

 Většina respondentů, kteří odpovídali na otázky v dotazníku, byli češi, a aţ na 

jednu výjimku nebyla angličtina mateřštinou ani jednoho z cizinců. Přesto je však 

angličtina v rámci profilových nastavení hojně vyuţívaná (Tab. 4). Uţivatelé, kteří si 

svůj účet zřídili před rokem či dvěma, neměli moţnost českého nastavení a pouţívali 

tedy nastavení anglické. Pouze malá část z nich, však později přešla k čestině (6 ze 17 

uţiovatelů). „Noví“ uţivatelé ve vzorku (11 lidí, kteří si zřídili účet před půl rokem a 

méně) začali naopak ve většině případů od počátku vyuţívat nastavení ve svém 

mateřském jazyce (9).  

Tab. 4 

 

 

 

 

Co se týče nastavení soukromí (privacy settings), téměř tři čtvrtiny uţivatelů 

uvedly, ţe mají profil nastavený tak, aby byly veškeré informace v něm uvedené 

viditelné pouze pro jejich přátele (Tab.5). To znamená, ţe pokud by si jejich jméno na 

Facebooku vyhledal neznámý uţivatel, jediné co kromě jména uvidí bude profilová 

fotografie. To je v souladu s předpokladem,  ţe sociální síť na Facebook je v podstatě 

uzavřená a omezuje se pouze na osobní známosti. Člověku, kterého uţivatel nezná, 

nebude schválena ţádost o přátelství a tudíţ nebude mít přístup ani k informacím 

určeným pouze pro přátele.  

Tab. 5 

 

 

 

 

Lewis (Lewis et al. 2008) ve své studii uvádí, ţe z dosavadních zjištění (síťová 

data sebrána ve dvou vlnách) vyplývá zřetelný nárůst nastavení profilů jakoţto 

soukromých, tedy viditelných pouze pro schválenou síť přátel centrálního uţivatele, 

autoři dále zmiňují moţnost, ţe tento trend bude dále pokračovat.  

 Na závěr ještě uvedu výčet indexů, podle kterých byly hodnoceny 

charakteristiky jednotlivých uzlů. Indexy byly počítány za kaţdou osobní síť zvlášť, 

Používaný jazyk nastavení Celkem 

Počet respondentů 38 

angličtina 19 

mateřský jazyk jiný než angličtina 18 

jiný 1 

Nastavení přístupnosti 
profilových informací 
pouze pro přátele 

Celkem 

Počet respondentů 38 

ano 28 

ne 10 
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vychází tedy ze síťových dat na jeden krok od kaţdého ze 62 centrálních uţivatelů 

(včetně mé osoby). Jedna ze základních hodnot, od které se odvíjejí ostatní, je SIZE, 

tedy velikost osobní sítě (počet uzlů). Obdobně druhé dvě veličiny, TIES a PAIRS 

udávají počet vazeb, a počet párů (moţných vazeb) v osobní síti. Index DENSITY měří 

hustotu osobní sítě a je počítán právě z počtu všech vazeb a počtu vazeb moţných, tedy 

párů. Poslední dva indexy, tedy pWeakc a nEgoBet, udávají počet slabých vazeb 

v osobní síti a centralitu jedince (betweeness centrality), v obou případech 

standardizovanou dle celkového počtu jedinců v síti kaţdého Ega (tedy SIZE). 

Podrobnější popis indexů vyuţívaných v rámci této práce je k dispozici v páté kapitole.  

 

6.3. Základní uživatelská zkušenost 

V této části práce bych ráda uvedla několik informací o tom, jakým způsobem se 

jednotlivý respondenti k serveru Facebook staví, co je přimělo vstoupit mezi řady jeho 

uţivatelů a v čem spatřují jeho hlavní výhody a nevýhody. Informace v této kapitole 

vycházejí z druhé části dotazníku, kterou označuji jako kvalitativní a která je zaloţena 

na několika otevřených otázkách. Jako podklad pro uváděná tvrzení jsou u jednotlivých 

tematických okruhů uvedeny přesné citace znění odpovědí některých respondentů.  

Jak uţ dříve zmínila, jedním z příkladů šíření informací skrze virtuální sociální 

síť bylo i samotné šíření uţivatelství serveru Facebook. Cílem jedné z otázek druhé 

dotazníkové části bylo tedy zjistit důvody, které přiměly jednotlivé uţivatele k tomu, 

aby si zřídili na tomto serveru účet.  

6.3.1. Impuls zřízení uživatelského účtu: 

K tématu důvodů pro zřízení uţivatelského účtu byla v dotazníku poloţena 

následující otázka: „Co tě podnítilo k tomu, založit si účet na Facebook?“ (V anglickém 

znění dotazníku se jednalo o doslovný překlad této otázky). Vyjádření se k otázce 

mohlo být libovolně dlouhé přičemţ v úvodu této části dotazníku bylo zdůrazněno, ţe 

jakýkoliv postřeh je cenný. V odpovědích jednotlivých respondentů se v případě této 

otázky objevoval velmi podobný vzorec reakcí. V podstatě je moţné rozdělit je rozdělit 

do dvou hlavních skupin, ty jsem definovala následovně: 

1. Zvědavost 

2. Sociální tlak 

První skupina odpovědí byla oproti druhé méně početná. Spadají do ní vyjádření 

lidí, , kteří vstoupily mezi řady uţivatelů komunitního serveru ze zvědavosti, protoţe 
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skýtal něco nového, co bylo třeba vyzkoušet a „prozkoumat“. Tyto uţivatele by bylo 

moţné v souladu s Rogersovou teorií  označit za inovátory a průkopníky. Dle Rogerse 

by takovýchto lidí mělo být v dané populaci v porovnání s ostatními relativně malé 

mnoţství (16%) (Rogers: 2003). Ačkoliv můj vzorek relativně malý a nesplňuje 

reprezentivní výběrová kritéria, i zde se tato odpověď vyskytla pouze u malého 

mnoţství dotázaných. Jedná se převáţně o ty uţivatele, kteří jsou na Facebooku jiţ delší 

dobu a byli jedněmi z prvních, kdo si v českém prostředí zaloţili účet. Příklady 

odpovědí jedinců spadající do skupiny motivované zvědavostí: 

 

„Většinou vždy, když se dozvím o nové službě na Internetu, tak ji okamžitě vyzkouším 

(pokud je to ovšem v mých možnostech). Jak ze zvědavosti, tak z pozice 

programátora….“ 

PT12 

„Rostoucí „fenomén“ – chtěl jsem ho prozkoumat zevnitř, dozvědět se o co jde.“ 

UNI14 

„…A také „profesionální zájem“ ( o web 2.0 celkově) jelikož jsem na to původně mínila 

psát kvalifikační práci…“ 

UNI27 

„…zvedavost, takovej malej unik z reality“ 

UNI28 

 

Druhá skupina odpovědí se týkala mnohem většího mnoţství uţivatelů a lze je 

shrnout pod pojem „sociální tlak“. V různých obměnách se v podstatě jedná o vyjádření, 

ţe si jednotlivec účet zřídil, aby mohl být v kontaktu s přáteli, kteří jiţ na Facebook 

byli. V některých případech se dokonce jednalo o jedinou moţnost, jak kontakt s přáteli 

udrţet (výměnné studijní programy v zahraničí). Jedním s důleţitých motivátorů byla 

také moţnost sdílení a prohlíţení fotografií s přáteli, které by jiným způsobem nebylo 

moţné.  

Virtuální prostředí Facebook s sebou přináší široké moţnosti komunikace 

zaloţené nejen na sdílení symbolů, ale také fotografií, zvuků, obrázků a dalších 

prostředků neverbální interakce. Sociální tolk serveru spočívá tedy hlavně v moţnosti se 

takové interakce zúčastnit.. Následující příklady zachycují vyjádření některých 

respondentů, kteří si zřídili účet na serveru Facebook v důsledku sociálního tlaku okolí: 
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„Mělo ho hodně lidí z AIESEC Praha – studentská organizace na VŠE, které jsem byl 

dlouho členem. Chtěl jsem s nimi zůstat v kontaktu a občas se s nimi vídám/píšu.“ 

ST12 

„Po absolvování workcampu v cizině jsem chtěla být v kontaktu s kamarády napříč 

Evropou….“ 

UNI25   

„ Přesvědčili mě kamarádi, i když podobné sítě nemám ráda (viz. libimseti.cz, chat 

atd.)“ 

PT22 

„Doporučila mi to kolegyně. Chtěl jsem se podívat na její fotky a na fotky dalších 

kamarádů, kteří je jinam nedávají.“ 

PR12 

“Everyone else i know had it and were in contact with each other, so i thought why 

not.”
5
 

KM15 

 V odpovědích na otázku motivace vstupu mezi řady uţivatelů Facebook bylo 

moţné vysledovat znaky Rogersovy teorie šíření inovací. První vţdy přicházejí na řadu 

zvědaví lidé, kteří mají sklon chovat se individuálně v závislosti na tom, co je zrovna 

zajímá, nebo co potřebují. Po nich nastupují  o něco méně zvědaví následovníci a 

nakonec dav těch, kteří jiţ díky vysokému sociálnímu tlaku v podstatě nemají na výběr. 

Pro zajímavost jsem se osobně ptala několika lidí, kteří byli původně velkými odpůrci 

profilů na komunitních serverech, proč nakonec vstoupili do stejné linie. Odpovědi se 

většinou shodovaly. Pokud totiţ chtěli tito jedinci se svými známými drţet krok, 

prohlíţet si jejich fotografie, zúčastnit se akcí, které jsou skrze Facebook organizovány 

nebo zkontaktovat kamarády, které velmi dlouho neviděli, nemohli dále zůstat stranou. 

 Pojďme se nyní podívat na uţivatelské vnímání hlavních pozitiv a negativ 

virtuální komunity Facebook a členství v ní. Také u této otázky se projevil velmi 

podobný vzorec odpovědí téměř u všech respondentů. 

6.3.2. Vnímaná pozitiva a negativa členství v internetové 
sociální komunitě: 

 Představa, ţe by kterýkoliv smrtelník byl schopen pravidelně udrţovat 150 a 

více osobních kontaktů tak, aby věděl, jak a s kým tyto kontakty tráví svůj čas, jak se 

s časem mění jejich vzhled či kde se zrovna nacházejí, se zdá být v reálném ţivotě 

prakticky neuskutečnitelná. Bylo zjištěno, ţe člověk je schopen udrţovat a 

                                                 
5
 Překlad: „Všichni lidé, které znám, ho jiţ měli a byli mezi sebou vzájemně v kontaktu, tak jsem si řekl, 

proč ne.“ 
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obhospodařovat něco kolem dvacítky osobních kontaktů (Wellman: 1996), o nichţ je 

schopen pravidelně shromaţďovat informace a kteří na oplátku shromaţďují informace 

o něm. V tomto ohledu byl vynález internetu revoluční. Transakční náklady 

společenského styku se sníţili na minimum. Komunikace skrze internet, ať uţ se jedná 

o email, blogy, nebo diskusní fóra, má však oproti interakci tváří v tvář jednu velkou 

nevýhodu a tou je absence osobní kontaktu. Dochází zde k výměně informací ale schází 

zde sociálno, které by napomohlo utváření trvalejších vztahů mezi účastníky interakce. 

Komunitní servery a zejména Facebook, se oproti tomu snaţí mnohými svými funkcemi 

toto sociálno suplovat, snaţí se o to, aby kontakt mezi dvěma jedinci v rámci serveru co 

nejvíce odpovídal reálné situaci.  

 Tímto se dostávám k hlavnímu vnímanému pozitivu členství ve virtuální sociální 

komunitě. Všichni dotázaní zmínili ve svých odpovědích mnohem snazší udrţování 

kontaktu s přáteli, nízké transakční náklady, vysokou udrţitelnost kontaktů a vysokou 

informovanost o dění v síti. Toto zjištění se ukázalo být poněkud zvláštní v kontextu 

toho, ţe se v jiné části výzkumu prokázala velice nízká frekvence komunikace 

v klasickém slova smyslu, tedy přímá komunikace mezi uţivatelem a lidmi z jeho 

seznamu přátel. Pokud uţivatelé s někým na serveru komunikují přímo, obvykle se 

jedná pouze o velice malé procento lidí z jejich osobní sociální sítě.  Zdá se, ţe v tomto 

případě tedy není hlavním zdrojem informací o sociálním okolí jedinců na síti přímá 

komunikace za pomocí zpráv směřovaných na konkrétní osoby, ale určité všeobecné 

povědomí o činnosti známých vyplývající z jejich fotek, popisů událostí, příslušnosti 

k různým skupinám, aktivity na fórech a blozích apod. Přímý kontakt v podobě zpráv je 

v případě potřeby neustále k dispozici, vzhledem k rozsáhlé informovanosti o činnosti 

druhých však nemusí být nezbytně nutný. Není potřeba psát kamarádovy, kterého jsme 

pár měsíců neviděli, jak se má a co dělá, jelikoţ to dotyčný sdělí sám. Přidá nové 

fotografie z dovolené, změní svůj uţivatelský status na oznámení o tom, ţe se učí na 

zkoušky, a skrze informaci v uţivatelském profilu oznámí ostatním, ţe po nedávném 

rozchodu opět začal nový vztah s dívkou. Stejně tak ani tento člověk necítí potřebu 

kontaktovat jiné uţivatele, jelikoţ má podobné informace o nich.  

 Jednou z nejčastějších odpovědí, týkajících se pozitivní stránky členství ve 

virtuální komunitě Facebook, bylo vyjádření, ţe server je jednoduchý zdroj informací o 

lidech a zároveň umoţňuje zasáhnout velké mnoţství uţivatelů v případě, kdy 

potřebujeme něco sdělit sami (např. oznámení o konající se narozeninové oslavě): 
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„Vidím, co mí známí/kamarádi dělají, pokud se s nimi po delší době sejdu, vím, co 

dělali a kde byli a máme hned témata k hovoru. Navíc super věc jsou kalendáře akcí…“ 

ST12  

„Vidím, jak se daří lidem, které jsem delší dobu neviděla (např. znovuobjevení 

spolužáků ze základky). Největší výhodu vidím asi v plánování „events“
6
.“ 

UNI25 

„Je to jednoduchá cesta jak sledovat život svých přátel a přátel se kterými už není tolik 

času na osobní setkání. Dá se na něm snadno komunikovat a vytvářet události.“    

UNI12 

Není tedy nutné neustále zjišťovat, co který uţivatel dělá, neboť to prostě vidíme 

na obrazovce pokaţdé, kdyţ se přihlásíme na svůj uţivatelský účet. Pokud jiţ chceme 

někoho zkontaktovat, víme, ţe dotyčný je rychle k dispozici, neboť uţivatelé se ve 

většině případů přihlašují na své profily alespoň jednou denně. Navíc je v případě 

nutnosti či potřeby moţné oslovit velké mnoţství jedinců najednou.  

Ve výčtu dalších pozitiv se také hojně objevovala odpověď týkající se moţnosti 

udrţitelnosti mnohem větší sociální sítě, spojené s nízkými transakčními náklady. S tím 

souvisí také moţný kontakt s lidmi, se kterými se jednotliví uţivatelé jiţ dlouho 

neviděli, neboť jiţ dávno nesdílejí stejné sociální prostředí. Nebýt komunitního serveru, 

udrţení kontaktu s těmito lidmi by nebylo moţné.  

„Udržování slabých vazeb, objevení „zapomenutých“ přátel a známých, možnost 

„masové“ komunikace“ 

UNI111 

„Možnost si s nízkými transakčními náklady udržovat přehled o poměrně širokém 

okruhu známých, o kterých bych jinak nic nevěděla, i když bych ráda…“ 

UNI27 

„…Díky rozšířenosti FB můžu najít i lidi, které už jsem dlouho neviděla nebo na ně 

ztratila kontakt.“ 

ST22 

„Mohu být v kontaktu se spoustou lidí.“ 

UNI14  

„Člověk může udržovat poměrně širokou sociální síť o které má přehled…“ 

UNI15 

Důleţitým přínosem uţivatelského účtu se dále ukázal být jeho celkový systém 

sdílení informací, který zahrnuje například moţnost prohlíţení si fotografií či videí, a 

komplexní systém nejrůznějších komunikačních kanálů (zprávy zasílané soukromě, 

veřejné zprávy, upozornění, komentáře, …atd.). Jak mínil jeden z dotázaných o serveru 

Facebook, „ spojuje v sobe hodne vydobytku internetove komunikace do jednoho 

                                                 
6
 Pozn.: „event“ = událost, na kterou lze pozvat vybrané přátele  
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baleni…“ (UNI13). Díky tomuto interakčnímu systému lze získat nejen poměrně 

komplexní informace o ostatních, ale také je sdílet s velkým mnoţstvím lidí příslušným 

způsobem (odkazy na webové stránky či fotografie, blogy a diskuse, společné reakce 

k jednomu tématu apod.). Tři uţivatelé uvedli, ţe komentář k nějaké aktivitě na 

Facebooku či tématicky zaměřený vzkaz na „zdi“ je pro ně mnohem přijatelnější neţ 

psaní zdlouhavých emailů.  

“You can easily communicate and share info, messages etc. with people in a centralized 

forum”
7
. 

KM15 

„…má hodně nabídek a položek, sdílení fotek, komentáře, uchovávání zpráv, zeď apod. 

ST23 

„Dostupnost přátel. Spíš napíšu zprávu, komentář či něco na zeď než pošlu mail…“ 

ST14 

“It’s much easier and more comfortable to stay in touch via facebook than writing long 

e-mails…”
8
 

ER26 

 

 Co se týče negativních dopadů členství v sociální síti Facebook, největší 

deklarovanou nevýhodou je paradoxně v podstatě totéţ, co bylo předtím zahrnováno 

mezi jeho výhody. Jedná se o silnou propojenost uţivatelů a vysoký informační přehled 

o všem a o všech. Díky této charakteristice lze na jedné straně zůstat v obraze i 

komplexně informovat ostatní, na straně druhé se však informace o nás mohou dostat i 

k lidem, u kterých si to nepřejeme. Často dochází ke zveřejňování příliš důvěrných 

údajů, jejichţ obsah bych uţivatelé za jiných okolností zveřejnili pouze v okruhu svých 

nejbliţších známých. Lidé si neuvědomují, ţe ke všem sdělení mají přistup i ti jedinci, 

se kterými třeba nejsou v kontaktu a do seznamu přátel si je přidali „jen tak 

mimochodem“. Na podobný problém naráţíme také u fotografií. I přes veškerá 

nastavení ochrany osobních údajů má Facebook jednu velkou nevýhodu. Tou je fakt, ţe 

kdokoliv můţe vaše jméno spojit se snímkem, který byste jinak raději nezveřejňovali. 

Přístup k němu poté mají nejen vaši přátelé, ale i přátelé osoby, která fotografii 

zveřejnila.  

 Ve světě se jiţ objevilo mnoho případů, kdy byly informace získané z portálu 

Facebook pouţity proti některým uţivatelům, například zaměstnavatelem nebo 

                                                 
7
 Překlad: Je moţné jednoduše komunikovat , vyměňovat informace, zprávy apod. skrze centralizované 

fórum.  
8
 Překlad: Je mnohem jednodušší a pohodlnější zůstat v kontaktu skrze Facebook neţ psát dlouhé emaily. 
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partnerem. V podstatě se zde setkáváme s něčím, co bychom mohli nazvat okem 

„Velkého bratra“ (Orwell: 2007). Skrze Facebook můţeme sledovat, ale zároveň jsme 

sledováni. To, čím se prezentujeme před některými lidmi, nelze zcela izolovat od 

ostatních uţivatelů a v některých případech nemůţeme ani my sami kontrolovat, co 

bude zveřejněno bez našeho vědomí. Tohoto nebezpečí si povšimla i Evropská komise, 

jejíţ předseda Jacques Barrot varoval na konci ledna letošního roku před nebezpečími 

Facebooku vyplývajících právě ze ztráty soukromí a zneuţitelnosti osobních údajů
9
.  

 Vybrané příklady vyjádření se respondentů k nastíněné problematice: 

„Ztráta soukromí, možnost kontroly od zaměstnavatele, zneužití osobních údajů - 

mnohé záleží na osobním nastavení“ 

PR12 

„…Také si člověk musí dávat příliš pozor na své soukromí. Všichni vědí vše…“ 

PR11 

„Veliká invaze do soukromí. Je trendem mít na FB co nejvíce přátel, mít co nejširší síť. 

Pokud na FB zveřejňuji své fotky, informace o sobě, o tom co dělám, co se mnou děje, 

všichni členové mé sítě to vědí a ví o tom. To s sebou kromě velikého množství výhod 

nese i veliké množství rizik.“ 

UNI15 

“You can never be sure what happens with your data you have on facebook. Maybe the 

future employer finds pictures of you on facebook from the last party….”
10

 

ER12 

Krom neuţitelnosti informací a ztráty soukromí byla v odpovědích zmiňována 

velice často také další nevýhoda portálu Facebook. Tou je velká časová náročnost a 

určitá závislost, která nutí uţivatele neustále sledovat veškeré dění na Facebooku. Tento 

jev potvrzují v podstatě všichni uţivatelé v mém okolí a musím přiznat, ţe ho pociťuji i 

sama na sobě.  Dle mého názoru dochází v tomto ohledu k jakémusi prolínání světů, 

které dříve zůstávaly striktně odděleny. Jedná se o sociální svět známých a přátel, který 

začíná zasahovat do světa pracovních či školních povinností či světa soukromí a 

samoty. Vzhledem k tomu, ţe internetové připojení je v dnešní době moţné získat 

prakticky kdekoliv, můţe se uţivatel zúčastnit sociálního dění ve virtuální komunitě 

kdykoliv, ať uţ je zrovna v práci, ve škole, nebo na autobusové zastávce. Člověk tak 

v podstatě nikdy není sám a dění na Facebooku odvádí jeho pozornost od jiných 

denních činností. Jen pro ilustraci, téměř všichni dotázaní (34/38) uvedli, ţe se na svůj 

profil přihlašují alespoň jednou denně, polovina z nich dokonce několikrát denně. 

                                                 
9
 http://www.zive.cz/Bleskovky/EU-varuje-Facebook-je-nebezpecny/sc-4-a-145442/default.aspx 

10
 Překlad: „Nikdy si nemůţete být jisti, co se stane s údaji, které máte uvedeny na Facebook. Moţná 

nalezne váš budoucí zaměstnavatel fotografie z vaší poslední párty…“ 
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Pokud bych měla vycházet z vlastní uţivatelské zkušenosti, přihlašovat se na profil se 

pro mě stalo stejně automatické, jako prohlíţení emailové schránky.  

6.3.3. V čem je Facebook jiný? 

 Mým cílem bylo mimo jiné zjistit, v čem spočívá chytlavost serveru Facebooku. 

Co je příčinou toho, ţe se kolem portálu strhla taková vlna zájmu, jejímţ následkem 

roste počet jeho uţivatelů takřka exponenciální řadou. Jak uţ jsem zmínila dříve, 

chytlavost je dle Gladwella jedním ze tří základních předpokladů pro epidemické šíření 

sdělení. Abych dokázala identifikovat atributy chytlavosti serveru, pouţila jsem 

v otázce jakoţto referenční skupinu podobné komunitní servery jako je například 

Myspace, který je taktéţ mezinárodní a rozsahově s Facebookem zhruba srovnatelný. 

Vedla mě především snaha ověřit jiţ zmíněnou hypotézu redaktorky MF Dnes, která 

tvrdila, ţe úspěšnost portálu Facebook je zaloţena především na jeho „reálnosti“ a 

podobnosti se sociálními vazbami ve skutečném světě (Ciglerová 2007). Myspace a jiné 

servery jsou více zaloţeny na anonymitě, která jiţ není pro uţivatele zajímavá. Mezi 

dotázanými jedinci bylo bohuţel jen málo těch, kteří měli zkušenost s jiným 

komunitním serverem, ti, kteří tuto zkušenost měli, však potvrdili, ţe reálnost vazeb na 

Facebooku patří k jeho hlavním výhodám:  

“The fact that it’s more about friends that one has in the physical world, as opposed to 

random people requesting your friendship...”
11

 

KM13 

“...vazby především na „reálné“ známé...” 

UNI111 

“...mnohem víc to připomíná vytváření sociálních sítí v realitě..” 

UNI28 

 Krom výhod vztaţeným k všeobecné charakteristice serveru bylo také velmi 

často poukazováno na technické a designové parametry, jakými jsou přehlednost, 

snadnost ovládání, a univerzálnost. V porovnání se serverem Myspace je dále 

uţivatelsky sympatičtější a menší plocha je věnovaná reklamám. Důleţtý bod v 

technickém zpracování portálu v porovnání s jinými mezinárodními platformami je 

však fakt, ţe je přeloţen do čestiny, čímţ je přístupnější mnohem většímu okruhu 

jedinců. Právě překlad do čestiny byl jedním z významných činitelů pro současný nárůst 

uţivatelské sítě v českém prostředí. 

                                                 
11

 Překlad: „Protoţe (Facebook) je více o přátelích, které má člověk v reálném světě, oproti náhodným 

uţivatelům, kteří ţádají o zařazení mezi přátele (na Myspace)“  
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 Na závěr bych ráda zmínila ještě jeden zajímavý postřeh týkající se unikátnosti 

serveru Facebook. Ten souvisí s jiţ několikrát zmíněným gladwelovským systémem 

šíření informací a inovací. Odpovědi týkající se tohoto tématu se v tomto případě 

objevovaly zejména u mých spoluţáků ze sociologického oboru, beru ji tedy spíše 

jakoţto odborný názor, který sdílím s ostatními. Podle téchto výpovědí má rapidní 

nárůst uţivatelů Facebooku v poslední době na svědomí systém šíření povědomí o něj. 

Jelikoţ má profil zřízeno jiţ velké mnoţství uţivatelů, nabalují se na ně stále další. 

Projevují se zde Granovetterovy modely kolektivního chování, kdy se po překročení 

určité prahové hodnoty začnou na počáteční uţivatele nabalovat další masy lidí. To, ţe 

byl Facebook oproti ostatním komunitním serverům něčím výjiměčný přilákalo první 

jedince (nejdříve studenty), kteří s sebou dokázali strhnout mnohé další v momentě, kdy 

se stal Facebook uţivatelsky významný. 

„Hodně dělá reklama a sociální marketing – nejvíc přátel má fcb, budu ho využívat taky 

(viz. oblíbenost ICQ v ČR, ačkoli se v cizině nepoužívá…“ 

UNI25 

„Uživatelé se nabalují už exponenciálně (Variace na téma :jak tom, že u nás tolik frčí 

ICQ, když ve světě je to okrajová záležitost?)“ 

UNI17 

…perfektnej usability + inovatívnosti (so statusmi mylím prišli prvý) + efektu 

najvačšieho hráča na trhu 

UNI18 

First mover advantage, offers more and better opportunities than myspace…
12

 

ER12 

„Protože se profiloval, alespoň zprvu, jako elitní platforma pro „inteligentnější“ lidi – 

jak cílovou skupinou (akademický – lidé z VŠ) tak designem (střídmý, narozdíl od 

MySpace); členství bylo omezeno (= zdání vyšší hodnoty)...“ 

UNI27 

 Tuto část kapitoly lze shrnout s konstatováním, ţe nastínila co dává Facebooku 

jeho moc a potenciál, ale také v čem tkví jeho moţné nebezpečí. Evidentně se pro své 

uţivatele stal významným aspektem v ţivotě, který není dobré přehlíţet. Stal se přímou 

součástí jejich sociálního ţivota. Otázkou zůstává, zda se v budoucnu dočkáme ještě 

mnohem propracovanějšího virtuálního světa, který zcela zastíní tradiční sociální vazby, 

nebo zda nadšení, které kolem portálu v současné době panuje s časem pomine. 

Ponechávám toto téma pro další moţné výzkumy zabývající se tématikou virtuálních 

společenských sítí. V dalších dvou částech kapitoly zaměřím svou pozornost na způsob, 

                                                 
12

 Překlad: Výhoda prvního tahu – přišli s větším mnoţstvím lepších moţností neţ Myspace 
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jakým probíhá komunikace v rámci sítě Facebook a dále pak a jak lze identifikovat 

důleţité komunikační kanály a v čem spočívá jejich moc.   

6.4. Specifický způsob komunikace na komunitním 
serveru 

 Jedním z důleţitých zjištění této práce je fakt, ţe ačkoliv všichni tráví na 

Facebooku neuvěřitelné mnoţství času, přihlašují se několikrát denně a označují ho za 

„drogu“, jen málokdy dochází k přímé interakci v reálném čase mezi jednotlivými 

uţivateli. Jednou z prvních otázek v dotazníku byl nejčastější důvod návštěvy serveru, 

přičemţ respondenti se velice často přikláněli spíše k odpovědi „Komunikace s přáteli“. 

O několik otázek dále však většina z nich uvedla, ţe procento lidí, se kterými reálně 

komunikují nepřesahuje desítku (Tab.6).  

Tab. 6 

 

 

 

 

Jaký je tedy skutečný důvod jejich trávení času ve virtuální komunitě? A jak 

tedy vlastně probíhá komunikace v rámci návštěvy komunitního serveru pokud je 

jedním z hlavních deklarovaných účelů? Důleţité je říci, ţe Facebook nelze povaţovat 

za alternativu k emailové schránce nebo instantnímu messangeru
13

, protoţe jí není. 

Ačkoliv sám o sobě oba tyto komunikační nástroje obsahuje, ani jeden z nich není pro 

uţivatele stěţejní. Ten se nesnaţí své přátele za kaţdou cenu zkontaktovat přímo, 

neoslovuje je a nepodněcuje virtuální „rozhovor“, pokud ano, tak spíše ve výjimečných 

případech. Místo toho své přátele pozoruje. Sleduje činnost ostatních a na oplátku 

poskytuje veškeré moţné informace o sobě, svých názorech, současné činnosti, širších 

zájmech a podobně. 

 Ze zjištěných informací lze usuzovat, ţe komunikace v rámci virtuální komunity 

probíhá spíše pasivním způsobem. S jistou nadsázkou bychom ji mohli přirovnat 

k nějakému společenskému souţití beze slov, kde lidé ţijí pohromadě, všechno o sobě 

vzájemně vědí, neboť jsou svědky kaţdodenních událostí v sociální komunitě, přesto 

však spolu jen málokdy naváţou přímý kontakt. Oproti takovému společenskému 

                                                 
13

 Instatnní Messenger, neboli chat, je aplikace, která umoţňuje písemnou komunikaci dvou účastníků 

v reálném čase. 

Procento přátel, se 
kterými uživatel 
komunikuje na FB 
přímo 

Celkem 

Počet respondentů 34 

0-10% 21 

11-20% 5 

21-30% 2 

31% a více 6 
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uskupení má však komunitní server mnohem výhodnější pozici, jelikoţ umoţňuje 

rozmanitější mnoţství způsobů pasivní komunikace. Existují zde speciální kanály pro 

audiovizuální sdělení, vyjádření názoru, preferencí, nálady či prostě čehokoliv, co v ten 

daný moment uţivatel uzná za vhodné. Tyto kanály navíc poskytují také moţnost pro 

to, aby se nějaké sdělení šířilo mezi širší okruh uţivatelů, a to nikoliv přímo, ale spíše 

cestou sdílení a nápodoby. Následující tabulka zobrazuje preference lidí z hlediska 

nových událostí poté, co se přihlásí na svůj profil (Tab.7). 

Tab.7 

 

Vidíme, ţe více neţ polovina dotázaných se těší hlavně na nové fotky a 

příspěvky svých přátel, či komentáře, které jejich známí zanechali u jejich vlastních 

příspěvků. Reprezentantem přímého kontaktu je v tomto případě nová zpráva, která 

však nespadá mezi nejpreferovanější aktuality po přihlášení na účet. Uţivatelé 

upřednostňují spíše určité reakce na svou činnost či oznámení o nových aktivitách přátel 

před přímou komunikací.V tomto bodě se dostávám k tomu, co povaţuji za jádro 

potenciálu virtuální komunity coby informační sítě. Důleţitost šíření informací skrze 

síťový server Facebook nepřímou cestou se pokusím ilustrovat na následujícím 

příkladě. 

 Nedávno se v médiích objevila zpráva o tom, ţe se na Facebooku v poměrně 

malém časovém období rozšířila skupina s názvem „Facka Rathovi stojí 100 000 – 

sloţme se! Pojďme mu dát přes hubu!“
14

. Vznik skupiny reagoval na rozhodnutí 

soudu, který udělil Miroslavu Mackovi pokutu 100.000 Kč za to, ţe uhodil do obličeje 

Davida Ratha na sjezdu České stomatologické komory v květnu 2006. Skupina má 

v současné době jiţ téměř devět a půl tisíce členů a podle serveru Aha jich dokonce 

přibylo 3 500 během jednoho jediného dne
15

. Na této situaci není ani tak fascinující 

skupina samotná, jelikoţ je opravdu jen málo pravděpodobné, ţe by se její členové 

skutečně sloţili na další pohlavek pro někdejšího ministra zdravotnictví a současného 

                                                 
14

 zdroj: http://zpravy.idnes.cz/macek-se-omluvil-rathovi-za-pohlavek-naridil-mu-to-soud-pgx-

/domaci.asp?c=A090407_105357_domaci_ban 
15

 zdroj: http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/34417/sbirka-na-facku-davidu-rathovi- 

Preference nových událostí po 
přihlášení na profil 

Celkem 

Počet respondentů 38 

nová zpráva 8 

nový friend request 2 

komentáře na aktivity uživatele 15 

nové fotky a příspěvky přátel 11 

záleží na tom, od koho to je 2 
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hejtmana středočeského kraje. Lze jí v podstatě povaţovat pouze za vtip a nadsázku 

české společnosti vlastní. Zajímavá je ovšem rychlost šíření skupiny jakoţto 

konkrétního sdělení mezi uţivateli serveru, kteří se vůbec neznají. Pokud by taková 

skupina vznikla v reálném světě, pravděpodobně by neměla valnou šanci na udrţení své 

existence, pokud ano, pravděpodobně by počet jejích členů nenarůstal takovým 

způsobem. Nejedná se samozřejmě o skupinu, jakoţto určité sociální uskupení 

sdruţující jedince, spousta lidí, kteří se do skupiny přihlásili, uţ její stránky nikdy více 

nenavštívili. Berme ji spíše jako názor, pod který se „podepsali“ všichni, kdo ho sdílí 

s ostatními. Tento názor vznikl jako reakce na rozhodnutí soudu a přišel s ním jeden 

jediný člověk. Tím, ţe vytvořil virtuální skupinu, nastartoval řetězec reakcí, který 

postupoval od jeho přátel k přátelům těchto přátel, aţ nakonec zasáhl určité mnoţství 

uţivatelů a poté se z povědomí lidí vytratil. V současné době se totiţ počet členů 

skupiny jiţ výrazným způsobem nezvyšuje.  

 Vznik této skupiny je dobrým příkladem toho, jak proudí určitá sdělení skrze 

server Facebook. V rámci analýzy jsem zaznamenala členství ve skupinách u kaţdého 

z 62 členů (včetně sebe) a vybrala ty skupiny, které jsou mezi uţivateli nejpopulárnější. 

Zároveň se jednalo o skupiny, ve kterých já osobně členem nejsem, abych zamezila 

zkreslení, vyplývajícímu z moţnosti šíření povědomí o skupině přes mou osobu. 

Narazila jsem na tři skupiny, které tyto podmínky splňovaly. Jedna z nich vznikla jako 

reakce na smrt architekta Jana Kaplického, její název je „Vzdávám hold mistru 

Kaplickému a chci, aby v Praze stála jeho knihovna“. V současné době má skupina 

kolem 26 000 členů a vznikla den po smrti známého architekta 14.1.2009. Mezi 

šedesátkou mých známých se ke skupině přihlásilo dohromady 14 lidí, přičemţ řada 

z nich se zcela určitě vzájemně neznala, ani nebyla propojena skrze jiné uţivatele v mé 

osobní síti. Zajímalo mě, jakým způsobem proběhlo šíření této skupiny, a proto jsem si 

u kaţdého uţivatele vyhledala datum přihlášení. Můj předpoklad sice byl, ţe se názor 

poměrně šířil rychle, jelikoţ se jednalo o aktuální téma, výsledek byl však velmi 

překvapující. Ve valné většině případů se skupina rozšířila v rozmezí jednoho aţ dvou 

dnů, a to i mezi lidmi, kteří jsou sice moji známí, ale nikdy v ţivotě o sobě vzájemně 

neslyšeli. V  tabulce jsou zaznamenána data šíření skupiny mezi uţivateli (Tab.8): 
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Tab. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlost šíření skupiny týkající se smrti architekta Kaplického byla sice velká, 

mohla však být způsobena svým tématickým zaměřením. Událost byla nečekaná a 

mnoho lidí cítilo potřebu se k ní vyjádřit, dokud je aktuální. Podívala jsem se tedy na 

šíření skupiny jiné, jejíţ obsah byl velmi vágní, přesto však zaujala druhé místo v počtu 

členů mezi lidmi, kteří se zúčastnili výzkumu. Název skupiny je „Kdyţ se do týhle 

skupiny narve 50 tisíc lidí, tak doma uspořádám mega kalbu“. Jiţ název napovídá, 

ţe se nejedná o reakci na ţádnou událost, ale opět v podstatě o vtip. vycházím mj. z 

toho, ţe skupina jiţ dávno přesáhla poţadovaný počet členů a dle reakcí uţivatelů na 

jejích stránkách se zatím ţádná „mega kalba“ nekonala. Počet členů mezi mnou 

vybranými uţivateli byl, vzhledem k nepřebernému mnoţství skupin, ke kterým se lze 

na Facebook přihlásit, opět relativně vysoký - celkem 12. Opět jsem se tedy podívala na 

data, kdy se moji přátelé ke skupině přihlašovali, a vzorec byl kupodivu velice podobný. 

Jednalo se převáţně o rozmezí několika dnů (Tab.9). 

Vzdávám hold mistru Kaplickému 
a chci, aby v Praze stála jeho 
knihovna 

IDENT Datum vstupu do skupiny 

ST21 15.1.2009 

UNI11 15.1.2009 

UNI13 15.1.2009 

UNI26 15.1.2009 

ER24 15.1.2009 

ST28 15.1.2009 

UNI28 16.1.2009 

UNI210 16.1.2009 

ST24 17.1.2009 

ST26 18.1.2009 

PT23 20.1.2009 

UNI19 20.1.2009 

UNI211 4.2.2009 

ST25 8.2.2009 
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Tab. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza by samozřejmě byla mnohem zajímavější, pokud by bylo moţné získat 

data za přihlašování se do skupiny u všech jejích členů, taková data by však bylo velice 

obtíţné získat. Jelikoţ však nejsem jediná, koho téma šíření skupin na Facebooku 

zajímá, na jeho stránkách začaly v poslední době vznikat projekty, které mají právě 

tento jev mapovat. Nejedná se v podstatě o nic jiného, neţ o další skupiny, jejichţ 

jediným účelem je sledovat nárůst svých členů. Jednou z nejznámějších a 

nejrozšířenějších je skupina s názvem „The SnowBall Effect™“
16

. Tato skupina má 

v současné době jiţ přes dva miliony přihlášených členů a na svých stránkách mj. 

zveřejňuje počty přihlášených. První měsíc po svém vzniku (červen 2008) jsou zde 

uvedeny počty za kaţdý den, po uplynutí tohoto měsíce jiţ nárůst nebyl tak markantní a 

proto jsou dále uváděny počty pouze za celé měsíce. Převedla jsem do grafu podrobné 

údaje o mnoţství přihlášených za červenec roku 2008 a dále pak rozdíly v mnoţství 

přihlášených (Obr.4 a 5). Výsledek, ačkoliv je zde počítán na mnohem větším počtu 

uţivatelů, se v podstatě neliší od toho, co bylo řečeno dříve. U skupiny se projevil silný 

nárůst na počátku jejího vzniku a tento nárůst poté postupně utichal. Poslední údaj o 

počtu členů z února 2009 zobrazuje nárůst členů od ledna o „pouhých“ 50 000 členů, 

coţ zhruba odpovídá nárůstu během jednoho dne na počátku vzniku skupiny.  

                                                 
16

 

http://www.facebook.com/s.php?ref=search&init=q&q=the%20snowball%20effect&sid=1a0cc615cb7d9

11bbcd3734f6b6048bf#/group.php?gid=23825262322 

Když se do týhle skupiny narve 
50 tisíc lidí, tak doma uspořádám 
mega kalbu 

IDENT Datum vstupu do skupiny 

ST14 2.2.2009 

PT22 3.2.2009 

ST25 3.2.2009 

ST26 3.2.2009 

KM15 4.2.2009 

UNI14 4.2.2009 

ST28 5.2.2009 

PT24 6.2.2009 

PT12 8.2.2009 

ST11 10.2.2009 

ST24 10.2.2009 

PRP22 12.2.2009 
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Obr.4 
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Obr. 5 
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Největší nárůst členů skupiny lze pozorovat mezi pátým a sedmým dnem od jejího 

vzniku. 

 

Co se týče šíření informace skrze skupiny na Facebook, lze říci, ţe má potenciál 

se velice rychle dostat k velkému mnoţství uţivatelů a poté postupně utichá. Uţivatelé 

přitom nejsou vystaveni ţádnému společnému médiu, které by jim informaci poskytlo. 

Sdělení se šíří síťovou cestou, jelikoţ se jedná o síť virtuální s minimálními 

transakčními náklady, je toto šíření velice rychlé.  

 Ne kaţdá skupina má však potenciál zasáhnout velké mnoţství lidí. Jelikoţ 

skupiny můţe na Facebooku vytvářet kaţdý, logicky se jich tam objevuje obrovské 

mnoţství a mnohdy jsou si tematicky velice podobné (například skupin, věnujících se 

výše zmíněnému politiku Rathovi jsem napočítala celkem 15). Často však počet členů 

těchto skupin nepřesáhne ani padesátku. V tomto bodě lze opět odkázat na teorii o 

epidemického šíření informací. Jak jiţ bylo řečeno, sdělení musí splňovat celkem tři 
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předpoklady, aby nezaniklo a mělo šanci zasáhnout velké mnoţství jedinců (kapitola 

4.2). Těmito předpoklady jsou chytlavost, zákon malého mnoţství a kontext. Vrátím-li 

se k příkladu skupiny, věnující se knihovně architekta Kaplického, chytlavost byla 

zajištěna aktuálností tématu knihovny, které bylo v té době propíráno kde se dalo. 

Kontext byl dán smrtí samotného architekta, o níţ se sice v názvu skupiny nemluví, ale 

přesto je s ní její šíření pevně spjato. Co se posledního pravidla týče, je pravděpodobné, 

ţe skupina byla šířena těmi správnými lidmi, tedy hlavními informačními kanály. Pokud 

by tomu tak nebylo a o její existenci by věděli například pouze lidé s omezenou sítí, 

malou „uţivatelskou zapáleností“ či bez potřeby vyjádřit svůj názor tím, ţe stvrdí své 

členství, šíření skupiny by nebylo moţné. 

Skupiny a členství v nich je samozřejmě pouze jeden z informačních kanálů, 

které lze na Facebook nalézt. Ostatní kanály však fungují a šíří se velice podobným 

způsobem. Můţeme zde nalézt také například tzv. „fankluby“ ke kterým se uţivatelé 

přihlašují za účelem vyjádření toho, ţe se jim něco líbí. Můţe to být cokoliv od 

slavného herce aţ po čokoládu. Pokud budeme brát skupiny jakoţto média umoţňující 

šíření názorů a příspěvků (skupiny fungují zároveň jako fóra), fankluby slouţí čistě 

k vyjádření preferencí. Velmi zajímavý informační kanál jsou také „události“. Událost 

můţe opět vytvořit kdokoliv a poslat pozvání komukoliv z jeho vlastních přátel. Ti poté 

událost šíří dále. Jedna z nejznámějších událostí, která byla globálně šířena (tzn. nebyla 

určena pro úzký okruh uţivatelů) byla nazvána Freeze. Akce nabádala účastníky, aby 

přišli v určitý den a hodinu do vestibulu zastávky metra Muzeum v Praze a na smluvený 

povel jediného člověka na 10 minut „zmrzly“ – přestaly se hýbat. Tato akce nebyla 

z nejúspěšnějších a ačkoliv byl počet účastníků hojný, výsledný efekt měl mouchy. 

Důleţité však je, ţe lidé na popud něčeho, co bylo vytvořeno na internetu a šířeno 

síťovou cestou skutečně přišly. Pravděpodobně by je nenalákal plakát ani pozvání 

člověka, kterého neznají, ale jelikoţ se někteří jejich kamarádi rozhodli akce zúčastnit, 

udělali prostě to samé. Jiní kamarádi pak dále reagovali ně.  

Důleţitou roli v šíření sdělení skrze komunitní server hraje tzv. kanál novinek, 

který se nalézá na hlavní stránce uţivatelského účtu. Zobrazují se na něm veškeré 

události, které se dějí v rámci sociální sítě kaţdého uţivatele. Právě díky tomuto panelu 

je moţné vidět, k jakým skupinám se přidali moji známí, jaké jsou nové události a kdo 

je zakládá, kdo si změnil osobní informace, přidal fotky či videa. Právě kanál novinek je 

jednou z hlavních funkcí serveru, která umoţňuje řetězovou reakci šíření nejrůznějších 

sdělení. V tomto ohledu pak dále hraje velkou roli právě charakter dané sociální sítě a 
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důleţitost informačních uzlů, skrze které dochází k šíření sdělení v největší míře. Pokud 

by jedinec disponoval sítí, která je sice početná, ale zároveň hustě provázaná – tvořila 

jedinou skupinu, dostávaly by se k němu ze všech stran stále stejné či podobné 

informace, jejichţ šíření by se omezilo pouze na danou skupinu. Představme si ale 

situaci, kdy by byl stejný jedinec vázán na několik různých skupin (kamarádi ze studií 

na různých školách, kolegové v práci, studenti z výměnného programu, bývalí známí 

z táborů apod.) Pokud by se k němu z kaţdé strany dostala skrze kanál novinek 

informace o existenci nějaké zajímavé události nebo skupiny, tento člověk by měl vůli 

šířit toto sdělení mezi uţivatele z dalších skupin a navíc by byl jedním z těch lidí, 

jejichţ činnost ostatní sledují a je pro ně informačně hodnotná, máme ideální obraz 

stěţejního informačního kanálu. Takovýto uzel dokáţe sdělení o existenci o existenci 

dané události nebo skupiny šířit velkou rychlostí. Nebýt takových lidí, ţádná ze skupin 

zmíněných na počátku této kapitoly by nebyla tak úspěšná. 

6.5. Hlavní informační kanály 

 

Jedním z hlavních cílů této práce bylo identifikovat uţivatele, jejichţ role je 

z hlediska šíření sdělení či inovací v rámci virtuální sociální komunity klíčová. Má se 

jednat o ty uzly sociální sítě, které jsou něčím specifické, velmi aktivní a díky své 

činnosti v síti umoţňují sdělení, aby se rychle dostalo k velkému mnoţství dalších 

uţivatelů. Pro účely této kapitoly vyuţívám pojmů z teorií autorů Gladwella a Rogerse.  

Mým prvním úkolem bylo zjistit, zda vůbec na vybrané sociální prostředí teorii 

aplikovat lze. Skutečně je moţné mezi uţivateli virtuálních komunit najít významné 

informační kanály, stejně jako v reálné sociální síti? A pokud ano, lze je nějak dále 

odlišovat? Můj vzorek respondentů byl značně omezený, přesto i zde bylo moţné 

identifikovat uzly, které se charakterem svých osobních sítí, způsobem chování v rámci 

virtuální komunity lišili od ostatních podle vzorců vyplývajících z teorie. Tyto uzly se 

tedy pokusím na následujících řádcích popsat a identifikovat.  

Pojmosloví, které při identifikaci hlavních uzlů vyuţívám se můţe vzhledem ke 

specifickému sociálnímu prostředí oproti původním teoriím významově lišit. Krom tří 

Gladwellových kategorií Spojovatelů, Mavenů a Prodavačů navíc přináším ještě 

kategorii čtvrtou, kterou nazývám Inovátoři. Kategorie Mavenů a Prodavačů byly 

vytvářeny na základě výrokové části dotazníku, která slouţila k jejich identifikaci. 

Kategorie Inovátorů vznikla z první otázky otevřené části dotazníku, tedy „Co tě 
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podnítilo k tomu, zaloţit si účet na Facebook?“. Za inovátory byli označeni ti 

uţivatelé, jejichţ prvotní popud zaloţit si účet na komunitním serveru Facebook 

vycházel z potřeby objevovat něco nového. Uzly označené jakoţto spojovatelé byly 

identifikovány na základě charakteru jejich sociální sítě, jednalo se o jedince s velkou 

síti a malou hustotou vazeb, tedy velkým sociálním kapitálem. Kontrolou správné 

identifikace těchto kategorií mi byl zejména fakt, ţe všechny tyto uţivatele osobně 

znám a proto si uvědomuji jejich způsob chování na serveru i v reálném ţivotě. U 

kaţdého z nich jsem dále dohledávala jejich aktivitu v rámci uţivatelského profilu za 

účelem odhalení vozců chování, které jsou pro ně typické.  

6.5.1. Spojovatelé  

 Jak jsem jiţ zmínila v předchozím odstavci, kategorie spojovatelů byla 

identifikována na základě velikosti sítě a její hustoty. U těchto jedinců je hlavním 

identifikátorem to, co v této práci nazývám virtuální sociální kapitál. Pokud je tento 

kapitál dostatečně velký, propůjčuje člověku moţnost stát se spojovatelem v sociální 

síti. V tomto ohledu se definice pojmu příliš neliší u ţádného typu sociální sítě. Ať uţ je 

reálná, nebo virtuální, úloha spojovatele je zřejmá jiţ ze samotného názvu kategorie. Má 

za úkol vytvářet propojení v síti tak, aby to umoţňovalo rychlé šíření sdělení i do 

vzdálenějších koutů sítě.  

 V mém datovém souboru síťových dat jsem identifikovala celkem 4 spojovatele, 

na základě vysokého indexu betweeness, malé hustoty a velikosti sítě (Tab.10).  

Tab.10 

  Density
1
 nEgoBetweeness

2
 Size

3
 

ER23   3,03 92,76 267 

UNI28   5,03 90,25 160 

ST13   4,96 89,62 148 

KM13   3,51 88,96 407 
 

1
 Hustota osobní sítě (Ego network) – počet vazeb podělený počtem párů v síti 

2
 Udává centralitu uzlu v rámci osobní sítě (Suma počtu nejkratších geodetických vzdáleností mezi uzly 

procházející skrze Ego, podělených sumou všech nejkratších geodetických vzdáleností mezi uzly, 

normalizovaná dle velikosti sítě)  
3
 Počet uzlů v rámci osobní sítě (Ego network) 

V případě grafického znázornění sítě spojovatele je síť sloţena z různých skupin 

uţivatelů, kteří jsou hustě propojeni mezi sebou, ale k ostatním skupinám je pojí pouze 

slabé vazby vycházející z jejich skupin. Pokud do grafu nezahrneme samotné Ego, často 

se objevují také osamocené body označující uţivatele, kteří nejsou na další uzly v síti 

vázány jinak neţ přes samotné ego.  
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Obr.6 Ego network (ER23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Ego network (UNI28) 
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Obrázky výše (Obr.6 a 7) znázorňují síť jedinců identifikovaných jako 

spojovatelé. Ani v jednom z případů není centrální uzel zahrnut. Na obou obrázcích jsou 

jasně patrné jednotlivé skupiny, jejichţ členové jsou mezi sebou propojeni silnými 

vazbami s vysokou hustotou. Propojení mezi skupinami značí slabé vazby a 

s osamocenými body je propojen slabými vazbami sám centrální uţivatel. Pokud by 

některý z těchto spojovatelů vypustil informaci (například zaloţil skupinu, týkající se 

nejnovějších objevů v oblasti globálního oteplování a pozval do ní všechny své známé), 

ta by se dostala do všech skupin, kterých je centrální uţivatel sám členem, i 

k jednotlivým bodům, které jsou taktéţ součástí nějaké další skupiny, jejíţ uzly jiţ 

nejsou v dosahu na jeden krok od centrálního uţivatele. Velké mnoţství slabých vazeb 

dává sdělení šanci, ţe na některém z kroků od původce sdělení narazí na dalšího jedince 

s podobnou síťovou strukturou, coţ jeho rychlost a celkový dopad ještě zvýší.  

 Index betweeness (Tab.10) nám udává, nakolik je ego v rámci své osobní sítě 

centrálním uzlem. Pokud by jeho osobní síť byla hustě provázaná a kaţdý její člen by 

dosáhl na kteréhokoliv dalšího člena, aniţ by tak musel činit skrze centrálního uţivatele, 

mohlo by se stát, ţe se některá sdělení k uţivateli prostě nedostanou, jelikoţ budou 

putovat jinými informačními kanály. Centralita je tedy pro spojovatele taktéţ důleţitým 

předpokladem.  

 Poslední a neméně důleţitá věc, kterou je třeba zmínit v rámci výčtu 

charakteristik spojovatelů, je samotná vůle a ochota sdělení přijímat a šířit. Samotný 

virtuální sociální kapitál je tedy jen polovina úspěchu, pokud se ho jedinec nerozhodne 

vyuţít. Je tedy třeba se zaměřit také na to, nakolik jsou uţivatelé v roli spojovatelů 

aktivní.  

6.5.2. Chování spojovatelů v rámci sítě 

„Jsem v kontaktu s lidmi, co jsem neviděla třeba deset let, vidím, kam se kdo posunul, 

co kdo dělá. Svět vypadá menší a všichni mohou být skoro pořád v kontaktu…“ 

UNI28 

Tento výrok je názorným příkladem „spojovatelského“ způsobu uvaţování. 

Moţnost kontaktu s velkým mnoţstvím lidí kdykoliv je třeba dává spojovatelům jejich 

moc. Jedním z hlavních znaků chování těchto uţivatelů v rámci virtuální sítě je rychlý 

nárůst nových kontaktů. Komunikace neprobíhá v případě spojovatelů tolik na pasivní 

úrovni, jelikoţ spojovatelé neustále něco komentují a snaţí se svými kontakty udrţovat 

aktivní interakci. Nejčastějšími událostmi na jejich profilové historii jsou tedy noví 
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přátelé, komentáře k aktivitám známých, vzkazy, ale také často aktualizované informace 

o sobě v podobě statusů, fotografií apod. Svým chováním navíc vyvolávají častou 

reakci u svých přátel. Historie aktivity těchto uţivatelů v podstatě hýří textem 

nejrůznějších zpráv, vzkazů a komentářů.  

Dva ze spojovatelů uvedli, ţe svůj profil nemají zabezpečený tak, aby veškerý 

jeho obsah mohli vidět pouze jejich přátelé (coţ mezi uţivateli není běţné). To značí 

určitou otevřenost vůči okolnímu světu. Ta je také jednou z hlavních charakteristik 

spojovatelů. Anonymita jim není vlastní. Spojovatelé se také sami prezentují jako častí 

uţivatelé (heavy users), na svůj profil se přihlašují několikrát denně. Vyuţívají spíše 

aplikace, jejichţ účelem není něco vytvářet (nové události, poznámky apod.), ale spíše 

komunikační nástroje jako jsou moţnosti reagovat na činnost ostatních, vzkazy na zdi či 

aktualizace statusu (slovníček pojmů na FB, viz příloha 1). 

Jelikoţ jsou pro spojovatele stěţejní zejména jejich kontakty, Facebook je pro ně 

nástroj, jak si je s minimálními transakčními náklady udrţet, popřípadě nacházet další. 

Svět se tak zdá menší a kompaktnější. Jak uvádí jeden ze spojovatelů: 

“I use Facebook much more as a resource to at least have the ability to contact the 

various people that I’ve known physically throughout my life. (...) Also, Facebook 

certainly helps to make the world feel like a smaller place, which when moving to/living 

in a different country is something that I have grown to appreciate a lot.”
17

 

KM13 

6.5.3. Maveni 

 Co se Mavenů týče, mají toho hodně společného s Inovátory. Spíše neţ za ty, 

kdoţ s novými nápady přicházejí, bych je však označila za průkopníky, které mají 

potřebu, vyhledávat informace a zkoušet novinky a sdělovat své zkušenosti ostatním. 

Cíleně vyhledávají nová sdělení, které posílají dále svým přátelům. Můţe se jednat o 

pozvánky na koncerty, ke členství v nejrůznějších skupinách, rozesílání vtipných či 

zajímavých videí a podobně. Typický maven po spuštění internetu zjistí, co je kde 

nového a informuje o tom všechny, kdo jsou ochotni poslouchat. S novinkami sám 

nepřichází, jen je vyhledává a šíří. 

 Za maveny jsem na základě výrokové části dotazníku ve vzorku označila celkem 

pět uţivatelů. Jsou to lidé, kteří jsou jiţ v uţívání Facebooku sběhlí a jedná se vţdy o 

studenty. Čtyři z pěti uvádějí, ţe si zaloţili účet na Facebooku před více neţ dvěma lety 

                                                 
17

 Překlad: Pouţívám Facebook spíše jakoţto zdroj moţnosti kontaktovat různé lidi, které znám 

z reálného ţivota. (…) Facebook také pomáhá vytvářet pocit, ţe svět je malý, čehoţ jsem se naučil hodně 

si cenit zejména, kdyţ jsem se stěhoval do cizí země.  
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a všichni vyuţívají nastavení v angličtině. U Mavenů nehraje takovou roli velikost sítě, 

jako spíš její rozloţení. Opět se jedná spíše o jedince s nízkou hustotou sítě a vysokou 

centralistou (Tab.11 a 12).  

Tab.11 

 

 

 

Tab.12 

 

 

 

 Průměrnou hustotu a centralitu osobních sítí mavenů v porovnání s ostatními 

zobrazují tabulky 11 a 12. Čtyři z pěti mavenů také uvádějí, ţe se na svůj profil 

přihlašují denně, ale ne více, neţ jednou. Nejsou tedy na Facebooku tolik „závislí“, jako 

spojovatelé. Internet pro ně není zábavou, ale spíše nevyčerpatelnou studnicí informací.  

 Klíčová role mavenů v rámci virtuální sociální sítě a z hlediska šíření sdělení je 

ta, ţe to jsou právě oni kdo nějakou zajímavost vpustí do informačního toku. Dávají 

popud k tomu, aby bylo sdělení označeno za „chytlavé“ a zajímavé a s tímto atributem 

vstoupilo do oběhu. Pokud je nějaký maven zároveň spojovatelem, dokáţe nejen 

zajímavé informace vyhledávat, ale také šířit mezi ostatní uţivatele velkou rychlostí. 

Pokud se vrátím k případu skupiny, která pořádá sbírku na pohlavek pro Davida Ratha, 

podobných skupin vzniklo velké mnoţství, ne všech si však všimli ti správní lidé. 

Skupinu, která je nejrozšířenější s největší pravděpodobností objevil jeden z  mavenů a 

rozeslal informaci o ní všem svým přátelům. Jelikoţ i jeho síť disponuje slabými 

vazbami na různé skupiny, mělo sdělení šanci narazit na ty správné lidi, zejména 

spojovatele, přes které se šířilo k dalším uţivatelům. Na skupinu lze upozornit buďto 

cílenou pozvánkou, tedy aktivně,nebo prostě tím, ţe se uţivatel stane jejím členem. 

Informace o této jeho aktivitě se posléze zobrazí jeho přátelům. Mavenskému způsobu 

šíření informací odpovídá právě cílené rozesílání upozornění na zajímavosti, které 

naleznou v kanálu novinek u některého ze svých přátel.  

 Zaměřím-li se na profilovou aktivitu lidí, které jsem označila za maveny, často 

lze ve výčtu jejich činnosti narazit na zveřejňování videí, zajímavostí, novinek či 

internetových odkazů. Často také aktualizují informace o své vlastní osobě v podobě 

nových fotografií a aktualizací statusu. Pokud je některá poloţka zveřejněna v profilu 

uţivatele, všem jeho přátelům se sdělení objeví na kanálu novinek v síti. Tato funkce 

(v průměrech) Celkem Maveni 

1 2 3 4 Maveni 

Počet respondentů 62 3 12 14 4 5 

Density 14,31 22,19 14,42 13,61 18,21 8,70 

 (v průměrech) Celkem Maveni 

1 2 3 4 Maveni 

Počet respondentů 62 3 12 14 4 5 

nEgoBet 69,25 62,51 71,17 67,57 61,38 79,22 
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zveřejňování slouţí právě k tomu, aby byla nějaká informace ostatním dostupná a byli 

na ni upozorněni. Značné mnoţství dotázaných uţivatelů tuto funkci vůbec nevyuţívá, 

někteří ji naopak vyuţívají pořád. Těmito lidmi jsou právě maveni, pro které je aplikace 

ideálním nástrojem k tomu, k čemu jsou z titulu své pozice v rámci sociální sítě 

předurčeni.  

6.5.4. Prodavači 

 Prodavači jsou asi nejvhodnější skupinou lidí (částečně spolu s maveny), kteří 

aspirují na označení oppinion leaders, neboli názorový vůdci. Podle Gladwellovi 

definice jsou prodavači lidé, kteří, jak jiţ napovídá samotný název jejich kategorie, 

jednoduše umí informaci prodat. Lidé poslouchají, co tito jedinci říkají a upravují dle 

toho své vlastní mínění a jednání. Prodavači dokáţí svým vlivem na jednotlivce 

zasáhnout více lidí, neţ globální působení masových médií. Jak uvádí Lazarsfeld, spíše 

neţ cokoliv jiného, dokáţi lidmi „pohnout“ opět jenom lidé. (Lazarsfeld et al.: 1949-

1950, 572).  

 V sociální síti přispívají prodavači k šíření sdělení tím, ţe ho odkáţí protlačit 

k lidem, kteří by mu jinak nevěnovali pozornost, nebo by nevěřili jeho obsahu. Jedná se 

o charismatické jedince s pověstí důvěryhodných osob a výbornými přesvědčovacími 

schopnostmi. Gladwell poukazuje na to, ţe jejich přesvědčovací síla je obsaţena velkou 

měrou v noverbálním způsobu jednání s lidmi a charismatu osobnosti. (Gladwell: 2006) 

Prodavač v rámci virtuální sociální sítě však tyto „zbraně“ nemůţe plně vyuţít a jeho 

funkce v nich je proto částečně okleštěná. Přesvědčovací moc v tomto prostředí navíc 

nedrţí jednotlivci, je ukryta spíše v kolektivních modelech chování, díky kterým se 

konkrétní skupina, fanklub nebo aplikace stanou atraktivními prostě proto, ţe se k nim 

hlásí velké mnoţství lidí. Díky kanálu novinek mají všichni uţivatelé sdělení, která se 

dostanou do jejich osobní sítě, doslova před nosem.  

 V mém vzorku se mi nepodařilo identifikovat nikoho, koho by bylo moţné 

označit za jasného prodavače. Ţádný z vybraných respondentů nevykazoval aktivity, 

které by nasvědčovali jeho snaze aktivně působit na ostatní. Prodavač potřebuje pro své 

působení zejména přímý kontakt s jedincem, kterého na Facebooku mnoho není. 

V rámci nepřímě komunikace se jeho role nemá moţnost plně realizovat. Existenci lidí 

s mocí přesvědčit jiné ve virtuálních komunitách se však nechystám popřít. Ačkoliv je 

jejich moţné působení omezené, přesto je pravděpodobné, ţe někteří jedinci ve virtuální 

síti disponují větší přesvědčovací silou, kterou mohou uplatnit například při vytváření 
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nových událostí, skupin, zajímavostí, a dají všem těmto sdělením úvodní náboj, díky 

kterému se dokáţí později šířit s mnohem větším potenciálem. Můţe se tedy jednat 

například o jedince v úzké spolupráci s inovátory, kterým se budu věnovat v následující 

části kapitoly. Podobně mohou existovat také uţivatelé, jejichţ aktivita v rámci virtuální 

komunity má na ostatní nepřímý vliv a ti mají poté tendence chovat se podobným 

způsobem (hlásit se ke stejným skupinám, zúčastnit se stejných aktivit, přidávat si 

stejné přátele apod.). U takových lidí by měla být patrná výrazná sebeprezentace a 

snaha o systematické budování určité image.  

 Fakt, ţe se mě osobně nepodařilo identifikovat důleţité informační kanály, 

které by bylo moţné označit za prodavače, neznamená, ţe součástí virtuálních komunit 

nejsou také uţivatelé z mocí ovlivňovat svými názory a činy ostatní. Z výše zmíněných 

důvodů však mám za to, ţe jejich působení ve virtuálním prostředí je omezené. 

Komunikace ve virtuálním prostředí jednoduše probíhá jiným způsobem, neţ v realitě, 

názory a vzorce chování se šíří spíše nepřímou cestou skrze sociální tlak kolektivního 

chování. 

6.5.5. Inovátoři 

 Ačkoliv tato kategorie uţivatelů není přímou součástí hlavních informačních 

kanálů, dává jim jejich obsah. Inovátoři jsou ti uţivatelé, kteří přijdou s něčím novým, 

vyvářejí něco, co stojí zato šířit. Pokud to, co vytvoří splňuje základní předpoklady pro 

k tomu, aby se to dostalo k širšímu okruhu dalších uţivatelů, jejich odkaz nezanikne. 

Předpoklady jsou opět následující: sdělení (například nová skupina či aplikace), které 

inovátor do sítě vpustí, musí být dostatečně zajímavé a „chytlavé“, a musí být vysláno 

ve správný moment ke správným lidem.  

 Inovátorství by mělo být jednou z hlavních náplní práce administrátorů 

serveru, kteří by se tak měli snaţit udrţet jeho popularitu. Jelikoţ je však server volně 

přístupný invencím všech uţivatelů, úspěšným inovátorem na Facebook se mlţe stát 

kdokoliv. V některých případech, zejména u aplikací, však příspěvky vyţadují 

programátorské znalosti. Zlí jazykové tvrdí, ţe Facebook jiţ vlastně není více v rukou 

svých tvůrců, ale spíše samotných uţivatelů, kteří začali zcela ţivelně vytvářet jeho 

podobu sami.  

 Z hlediska jejich role slouţí sociální síť inovátorům k jedinému účelu, má 

zajistit, aby se jejich sdělení nebo výtvor dostal k někomu, kdo je schopen ho dále šířit. 

Jejich cílem není zasáhnout co největší mnoţství lidí v prvním kroku, toho se ujímají 
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jiní, v nejlepším případě maveni ve spolupráci se spojovateli. Inovátoři jsou prostě lidé 

stojící na počátku a doufající, ţe to, co vytvoří, si nalezne své průkopníky, kteří později 

strhnou ostatní. Pokud bych chtěla identifikovat konkrétní jedince z řad úspěšných 

inovátorů, nejsnazší cestou je nalézt nejrozšířenější skupiny, fankluby nebo aplikace a 

podívat se na jména jejich tvůrců.  

 Jako identifikátor toho, kdo by mohl být potenciální inovátor v mé skupině 

přátel, jsem zvolila počáteční impuls k zaloţení profilu na Facebook a dále aktivity 

uţivatelů na serveru. V případě prvního ukazatele se jedná se o ty jedince, jejichţ 

původní popud nevycházel z kolektivního chování jejich přátel, ale ze zvědavosti či 

potřeby vyzkoušet něco nového. V tomto ohledu se tedy nejedná čistě o inovátory, ale 

také o průkopníky. Jsou to ti jedinci, kteří sice nevynalezly Facebook, ale mezi okruh 

svých známých ho přinesli jako úplnou novinku. Většina z vybraných 10 potenciálních 

inovátorů si zřídila profil před více neţ dvěma lety, byli tedy jedni z prvních, kdo zavedl 

jeho uţívání v českém prostředí. Z informací uvedených v jednotlivých profilech jsem 

se dále pokusila zjistit, zda mají tyto jedinci sklony přinášet na stránky serveru 

Facebook něco nového, něco, co sami vytvořili, nebo s čím přišli jako první. Jedním 

z inovátorů je například uţivatel, který tvoří nové skupiny a sleduje, jak se šíří v okruhu 

jeho známých. Dalším je programátor čas od času vytvářející nové aplikace. Tyto 

aplikace plní vesměs zábavnou funkci, ale mají poměrně značný úspěch. Posledním 

uţivatelem s výraznějšími atributy inovátora, kterého bych ráda zmínila, je jedinec 

s relativně malou osobní sítí (90 jedinců), kterou neustále zásobuje nejrůznějšími kvízy, 

statistikami, zakládá nové skupiny a aplikace. Všechny novinky, které od něj vzejdou 

mají poměrně velký úspěch a ostatní uţivatelé na ně neustále reagují. 

 Všichni tři zmínění uţivatelé, které se mi podařilo vypátrat, nezakládají svou 

aktivitu na Facebook na co nejrozsáhlejší síti přátel, vystačí si s moţnostmi, které server 

poskytuje pro jejich osobní projev a stojí na počátku řetězce, který, v závislosti na 

dalších sociálních vazbách, můţe a nemusí rozšířit jejich dílo do širšího okruhu sociální 

sítě Facebook.  

6.5.6. Shrnutí analýzy hlavních informačních uzlů 

 Na počátku shrnutí analýzy hlavních informačních kanálů je dobré zmínit, ţe 

uvedená typologie důleţitých informačních kanálů v rámci virtuální sociální sítě 

označuje pouze ideální typy. Ve virtuálních sítích se mohou objevovat uţivatelé 

s smíšenými vlastnosti dvou, tří, nebo všech typů zároveň. Na tuto skutečnost však 
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upozorňuje jiţ Gladwell ve své knize Bod Zlomu (Gladwell: 2006). Jakým způsobem 

bude pracovat soukolí informačního šíření, dáme-li jednotlivá kolečka dohromady? 

Pokud jsou mé předpoklady správné z hlediska šíření informací skrze virtuální sociální 

sítě jsou důleţití zejména, inovátoři, spojovatelé a maveni. Role prodavačů by pak 

hypoteticky mohla být podstatná jakoţto určitý akcelerátor na všech stupních cesty 

sdělení k jeho příjemci.  

 Základní schéma cesty sdělení od jeho tvůrce k příjemci mohlo vypadat 

následovně: 

INOVÁTOR → MAVEN → SPOJOVATEL → BĚŢNÝ UŢIVATEL 

Tento pohled je však poměrně zjednodušující, protoţe sdělení můţe putovat mnoha 

směry a během své cesty narazit na velké mnoţství mavenů či spojovatelů, můţe být 

tedy několikrát „objeveno“ a opakovaně šířeno v různých částech sítě.  

 V čem však spočívá výhoda takového zobecnění? V tomto schématu lze nalézt 

určitý návod, jak docílit co největšího dopadu v případě snahy o rozšíření nějaké 

informace skrze online sociální sít. Pokud dokáţeme správně identifikovat kaţdý z výše 

popsaných uzlů budeme mít k dispozici datový soubor s kompletními údaji za určitou 

virtuální sociální síť nebo její výsek, bylo by teoreticky moţné jednoduchou cestou a 

s minimálními transakčními náklady zasáhnout značné mnoţství lidí.  

 Pokusím se celou situaci opět vysvětlit na příkladu s pustým ostrovem, nyní 

však v poněkud bizardnější podobě, neboť ostrov bude převeden do virtuálního 

prostředí (třeba v podobě počítačové hry). Řekněme, ţe budu zástupce nějaké vyšší 

moci a mým úkolem bude zajistit, aby obyvatelé ostrova nezemřeli ţízní. Budu mít 

k dispozici kompletní profil kaţdého obyvatele ostrova, zahrnující informace o tom, co 

dělá, jak se chová k ostatním, jak komunikuje a podobně. Na základě těchto informací 

identifikuji důleţité uzly v síti, tedy inovátory, kteří by byli schopni nalézt místo, kde se 

voda nachází a způsob, jak ji získat. Dále maveny, kteří jsou ochotni tyto způsoby 

vyzkoušet a své zkušenosti předat ostatním, no a nakonec spojovatele, jejichţ sociální 

síť umoţňuje rychlé šíření informace mezi ostatní obyvatele ostrova. Můj úkol je tedy 

následující. Je třeba nalézt síťové propojení počínající inovátorem a obsahující co 

největší mnoţství vhodně propojených mavenů a spojovatelů. Pokud budou mé 

předpoklady správné a podaří se mi identifikovat jak důleţité uzly, tak jejich výhodné 

propojení, triviálně řečeno mi bude dále stačit pouze stimulovat vybrané inovátory 

k tomu, aby se začali zabývat hledáním ţivotně důleţité tekutiny. To by mělo započít 

rozsáhlý běh událostí vedoucí k napojení kaţdého obyvatele pustého ostrova. Navíc, 
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jelikoţ se celý tento proces odehrává ve virtuálním prostředí, transakční náklady na 

kaţdém kroku putování informace k cílovému příjemci jsou minimální.  

 Postup uvedený v předchozím odstavci je samozřejmě velmi zjednodušený, ale 

dává podnět k zamyšlení nad vyuţitelností podobně cíleného postupu v praxi. 

V nedávné době bylo šíření sdělení síťovou cestou skrze komunitní servery vyuţito 

například v prezidentské kampani Baracka Obamy
18

. Lidé si tedy jiţ začínají 

uvědomovat moţnosti tohoto komunikačního kanálu v oblasti šíření informací, které 

mohou zasáhnout velké mnoţství lidí.  Osobně věřím, ţe pokud by sdělení bylo do sítě 

vkládáno systematicky a předcházela mu podrobná analýza sítě a hlavních informačních 

kanálů, jeho dopad by mohl být mnohem větší. Pokud by například nějaká politická 

strana potřebovala globálním způsobem šířit svůj politický program za pomoci této 

virtuální komunity, a měla k dispozici dostatečná síťová data se všemi potřebnými 

informacemi o jednotlivých uzlech, jejím úkolem by bylo pouze nalézt vhodné lidi, 

kteří program vytvoří, zformulují a pošlou do oběhu v ten správný čas. Při vhodně 

zvolených informačních kanálech se takto šířená informace dostane k mnohem většímu 

mnoţství lidí, neţ by kdy dokázala veřejná politická prohlášení či mediální kampaň.  

7. Závěr 
Výsledkem této explorační studie jsou tři hlavní hypotézy, které by bylo moţné 

podrobit dalšímu zkoumání na základě konkrétních dat. První se týká charakteru 

komunikace probíhající v rámci virtuální sociální komunity Facebook, druhý je zaměřen 

na šíření informací a třetí se zabývá typologií důleţitých uzlů ve virtuální sociální síti. 

Začnu tedy popořadě.  

Jedním z cílů této práce bylo indetifikovat specifika komunikace, která probíhá 

mezi jednotlivými uţivateli komunitního serveru Facebook. V internetovém sociálním 

prostředí jsou podmínky oproti reálné sociální interakci probíhající v konkrétním čase a 

prostoru odlišné, coţ má vliv také na podobu komunikace. Komunikační schéma je 

ovlivněno mj. tím, ţe virtuální prostředí není na čase a prostoru závislé, jednotlivý 

uţivatelé mohou udrţovat svůj sociální vztah i na dálku a v rozdílných časových 

podmínkách. Existují samozřejmě i jiné prostředky komunikace, které umoţňují 

podobnou nezávislost na těchto dimenzích, jedním z nich je například emailová 

korespondence. V tomto případě však mohou účastníci vyuţít jen omezené prostředky 

ke svému vyjádření, a to textovou formu sdělení, případě vkládání příloh. Komunitní 

                                                 
18

 http://www.facebook.com/barackobama 
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server v porovnání s tím poskytuje mnohem komplexnější moţnosti vyjádření. 

Umoţňuje nejrůznější formu sebeprezentace či naopak vyhledávání informací o jiných, 

díky čemuţ uţivatelé pronikají hlouběji do sociálního kontextu interakce, které se 

zrovna účastní. Lidé o sobě zjistí velké mnoţství informací pouhým pozorováním 

aktivit odehrávajících se v rámci jejich sítě přátel, popřípadě prohlíţením profilových 

informací. To vede paradoxně k redukci přímé interakce, která se stává zbytečnou. 

Komunikace v rámci komunitního serveru Facebook tedy probíhá spíše nepřímou 

cestou, právě formou sebeprezentace a pozorování ostatních.  

Co se týče šíření informací ve virtuálním sociálním prostředí, díky velice 

nízkým transakčním nákladům mají sdělení potenciál šířit se velkou rychlostí do 

velkých sociálních vzdáleností. Na své cestě přitom mohou zasáhnout značné mnoţství 

uţivatelů. Aby se informace šířila tímto způsobem, musí splňovat několik základních 

pravidel. Musí být ve svém obsahu zajímavá a relevantní, musí být šířena těmi 

správnými lidmi a pokud moţno ve správnou dobu. Příkladem toho, jak se můţe sdělení 

šířit skrze sociální síť Facebook, je například rapidní nárůst počtu členů některých 

skupin s nějakým tematickým podtextem. Pokud je téma zajímavé, aktuální, je aktivně 

šířeno a prochází skrze uzly s dobrou strukturou vazeb, je pravděpodobné, ţe se skupina 

během velice krátké doby (většinou několika dní) rozšíří mezi velké mnoţství lidí a poté 

zájem o ni ustane. 

Jak uţ vyplývá z předchozího odstavce, aby bylo sdělení úspěšné, tedy se šířilo 

velkou rychlostí do vzdálených koutů sítě, je třeba aby se na své cestě procházelo skrze 

hlavní informační kanály. Tyto kanály jsou tvořeny významnými uzly v sociální síti, 

které mají nějaký zásadní význam pro urychlení či rozšíření informace. Podle způsobu, 

kterým k šíření sdělení přispívají, lze významné uzly v sociální síti dále dělit. Na 

počátku stojí lidé, kteří nemusí mít nijak zásadní pozici v rámci sociální sítě. Jejich 

hlavní zbraní je kreativita.Jsou to lidé, kteří přicházejí s něčím novým, čemu vdechnou 

zajímavou formu a obsah a vypustí to do sociální sítě. Na Facebooku se většinou jedná 

o uţivatele vytvářející nejrůznější fankluby, skupiny či zajímavé aplikace. Dalšími 

důleţitými uzly jsou Maveni. Jejich úloha tkví v tom, ţe tyto novinky a jiné informace 

cíleně vyhledávají a dělí se o ně se svými přáteli. Přispívají tedy k tomu, ţe je informace 

„objevena“ a prezentována jakoţto zajímavá. Spojovatelé jsou specifičtí zejména svou 

výhodnou pozicí v sociální síti. Struktura jejich osobní sítě přátel jim zajišťuje vysoký 

sociální kapitál v podobě velkého mnoţství slabých vazeb na nejrůznější sociální 

struktury v rámci sítě. Důleţitá je také dostatečná provázanost mezi přáteli, se kterými 



- 83 - 

sdílí silné vazby (closure) (Coleman:1988) . Osobní síť splňující tyto charakteristiky jim 

umoţňuje získávat informace ze vzdálených koutů sítě, které mohou poslat dál a mít 

přitom jistotu, ţe zasáhnou co největší mnoţství dalších jedinců. Typ důleţitého uzlu, 

který v této práci vnímám jakoţto okrajový, jsou prodavači. Jedná se o uţivatele se 

schopností určité sdělení „prodat“, tedy přesvědčit ostatní, ţe takové sdělení stojí za 

povšimnutí a je důvěryhodné. Úloha těchto uzlů nebyla v práci významným způsobem 

prokázána, nebo spíše částečně splývá s úlohou ostatních, nejvíce mavenů. Můţe to být 

způsobeno především absencí přímé interakce, která je podstatnou podmínkou pro 

přesvědčování ostatních. Ve virtuální sociální komunitě hrají v tomto ohledu roli spíše 

kolektivní modely chování. Přesvědčovací moc má v tomto případě mnoţství jedinců, 

kteří věnovali sdělení pozornost a nějakým způsobem se k němu vyjádřili (stali se členy 

určité skupiny, komentovali video, link, či fotografii a podobně.). 

Významné uzly v rámci informačního šíření jsou pouze ideálními typy a mohou 

se vzájemně prolínat. Podrobné informace o kaţdém uţivateli serveru Facebook, které 

jsou neustále ukládány a aktualizovány by však měly na základě několika hlavních 

znaků (například struktura osobní sítě či vzorce uţivatelského chování) umoţnit tyto 

uzly identifikovat. Zmapováním hlavních informačních kanálů je teoreticky moţné 

nalézt optimální cestu pro rychlé šíření sdělení, coţ skýtá ve spojení s minimálními 

transakčními náklady internetové komunikace mnohé zajímavé moţnosti. Tento 

potenciál virtuálních sociálních komunit si začíná uvědomovat stále větší okruh lidí, 

v nedávné době byl například Facebook a další servery vyuţíván pro volební kampaň 

amerického prezidenta Baracka Obamy. Virtuální sociální komunity však také v tomto 

ohledu skýtají i velké mnoţství studijního materiálu pro sociální vědy. Kromě tematiky 

šíření informací představuje Facebook také bohatý zdroj informací pro vědce, kteří se 

zajímají o strukturu vztahů v rámci sociálních sítí či utváření sociálního kapitálu. Jeho 

vzrůstající význam v rámci sociální existence jedince si bezesporu pozornost sociálních 

věd zasluhuje.   
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SLOVNÍČEK POJMŮ NA FACEBOOK: 

 

 Na serveru Facebook existuje mnoho konkrétních označení pro jednotlivé jeho 

funkce. Tyto názvy jsou pro běţného uţivatele samozřejmostí, avšak pro člověka, který 

na tomto komunitním serveru profil nemá, mohou být matoucí. Na následující stránce 

tedy uvádím stručný slovníček, kde jednotlivé pojmy vyuţívané na Facebook vysvětluji.    

 

 

ALBUM Vkládané fotografie jsou seskupovány do alb, kaţdé album lze nazvat a 

popsat, stejně tak kaţdou fotografii v něm.  

APLIKACE Speciální „mini“ programy, které na Facebook vkládají buďto 

administrátoři serveru, nebo sami uţivatelé. Jednotlivé programy mohou mít nejrůznější 

funkce, můţe se jednat o hry, kvízy, kalendáře či editory fotografií. Uţivatel si můţe 

sám vybrat, které aplikace bude vyuţívat tím, ţe si je nainstaluje do profilu, však 

zpřístupní aplikaci veškeré své profilové informace.  

FANKLUB Specielní profil na serveru Facebook věnovaný nějaké osobě, zvířeti, věci, 

nebo třeba situaci. Pokud je uţivatel fanouškem některého ze subjektů, ke kterým se 

profil fanklubu vztahuje, můţe se k němu přihlásit. Stane se fanouškem a jeho jméno je 

přičteno k výčtu dalších uţivatelů se stejným názorem. Tak jako do běţného profilu 

uţivatele lze vkládat komentáře, fotografie, diskuse či bliţší popis subjektu, kterému je 

profil věnován. Fankluby slouţí zejména  k tomu, aby mohli jednotlivý uţivatelé 

vyjádřit své preference a záliby. Příklad: fanklub milovníků čokolády, fanklub horkých 

letních nocí atp.   

KANÁL NOVINEK: Po přihlášení do profilu je na úvodní stránce kaţdého uţivatele 

jakýsi výčet aktualit, které se na Facebooku dějí v okruhu jeho sítě přátel. Má tedy 

přehled o tom, kdo vstoupil do které skupiny, kdo přidal nové fotografie, kdo se s kým 

spřátelil atp. Přístup k této stránce má vţdy jen sám uţivatel (Informace o ostatních 

směrem k uţivateli). Na jeho osobní profilové stránce, kterou vidí všichni jeho přátelé, 

je obdobný kanál novinek, avšak výčet aktivit zde uvedený se týká pouze samotného 

uţivatele (Informace od uţivatele směrem k ostatním).  

KOMENTÁŘ: Kaţdý uţivatel má moţnost vyjádřit se k aktivitě kohokoliv z jeho 

přátel v podobě komentáře, který se objeví pod informací uvedenou v kanálu novinek o 

tom, ţe tato aktivita proběhla. Případná diskuse nad určitou aktivitou je tedy k této 

aktivitě přímo vztaţena, a je také spolu s ní zveřejněna. 

NEXUS: Aplikace, která po nainstalování do profilu umoţňuje vytvářet grafy osobní 

sítě kaţdého jedince. Při vytváření vazeb zohledňuje nejen samotné propojení mezi 

uţivateli, ale také členství ve stejných skupinách, to se projevuje sílou znázorněné 

vazby (tloušťkou spojovací čáry) v grafu.  

POZNÁMKY: Jedná se v podstatě o formu blogu, kdy má uţivatel moţnost napsat 

cokoliv, co by chtěl sdělit ostatním. Jeho přátelům se objeví informace o tom, ţe byla 

poznámka napsána spolu s jejím názvem a je na nich, zda si ji přečtou či nikoliv. 

Formou komentářů se k ní posléze mohou vyjádřit.  

PROFIL: Profilová stránka uţivatele, která se zobrazuje dle nastavení buďto pouze 

jeho přátelům, nebo všem uţivatelům Facebook. Jsou na ni uvedené základní informace 

o uţivateli, a veškerý výčet jeho aktivit od doby, kdy se na svůj účet přihlásil poprvé. 

Dále je skrze profil umoţněn přístup k jeho fotografiím, poznámkám, a dlaším věcem, 

které lze do profilu vkládat. V hlavičce profilu je také profilová fotografie daného 

uţivatele.    

PROFILOVÉ INFORMACE: V profilu kaţdého uţivatele je záloţka, na které 

uţivatel uvádí stručné informace o sobě, svých koníčcích, zaměstnání či vzdělání. Výčet 
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informací, které o sobě můţe uţivatel uvést je veliký a zleţí pouze na něm, kolik 

informací a jakého charakteru o sobě zveřejní.   

PŘÁTELSTVÍ: Vazba mezi dvěma uţivateli, která je vţdy synchronní. Pokud si chce 

jeden uţivatel přidat do svého seznamu přátel jiného uţivatele, ten musí jeho poţadavek 

schválit a naopak.   

SEZNAM PŘÁTEL: Výčet přátel kaţdého uţivatele, uvedený v jeho profilu.  

SKUPINA: Samostatná tematicky zaměřená stránka na Facebook, ke které se mohou 

jednotlivý uţivatelé přihlašovat. Můţe se jednat o skupinu spoluţáků ze střední školy, 

skupinu zaměstnanců nějaké firmy, ale také například skupinu lidí, sdílejících určitý 

názor. Pokud se uţivatel k některé ze skupin přihlásí, v jeho profilu se objeví informace, 

ţe je jejím členem. Členství ve skupině umoţňuje vkládat do této skupiy fotografie, 

videa a jiné příspěvky a můţe se zúčastnit diskusí, které v rámci skupiny probíhají. 

Tvůrcem a zároveň administrátorem skupiny můţe být kterýkoli uţivatel. Ten má dále 

moţnost oslovovat jednotlivé členy skupiny pomocí zpráv. 

SÍŤ: Síť uţivatelů sdruţených v rámci univerzity, regionu nebo zaměstnavatele. Jedná 

se v podstatě o globální skupinu, kterou ustavují a řídí samotní administrátoři Facebook. 

Regionální sítě jsou zpravidla přístupné všem, členství v univerzitní a zaměstnanecké 

síti je většinou podmíněno vlastnictvím emailové adresy s doménou dané university 

nebo společnosti.   

STATUS: Jedná se v podstatě o jakýsi nadpis uvedený v hlavičce profilu uţivatele, 

který poskytuje nějakou informaci o tom, co zrovna uţivatel dělá, nebo jak se cítí. 

Status a jeho aktualizace v podstatě slouţí k poskytnutí nějaké obecné šířené informace 

směrem od uţivatele k jeho přátelům.  

ŠŤOUOCHNUTÍ: Funkce na Facebooku vesměs zbytečná, přesto však některými 

hojně vyuţívaná. Pokud na sebe chce některý z uţivatelů upozornit uţivatele jiného 

můţe ho tzv. šťouchnout. Druhý uţivatel pak můţe odpovědět stejným způsobem nebo 

například zprávou. Štouchnutí samo o sobě nemá ţádnou informační hodnotu. 

UDÁLOST: Tvorba událostí na Facebook slouţí k rychlému a snadnému upozornění 

vybraných uţivatelů na to, ţe se v budoucí době koná něco, čeho se mohou a nemusí 

zúčastnit. Většinou se jedná o různé srazy, happeningy, koncerty apod. Tvůrce události 

má jednak moţnost zjistit, kdo z pozvaných hostů se události zúčastní a dále účstníkům 

rozesílat zprávy s upřesněním.  

UPOZORNĚNÍ: Kaţdý uţivatel je informován o aktivitách svých přátel skrze kanál 

novinek. V případě, ţe se nějaká z aktivit týká konkrétně jeho osoby, je na ni upozorněn 

skrze poznámku objevující se v pravém dolním rohu hlavní stránky uţivatelského účtu.  

ZEĎ: Informační kanál znázornění přímo v profilu uţivatele. Zprávy, které jsou na něj 

zasílány ostatními uţivateli jsou veřejné a mohou je vidět všichni, kdo mají do profilu 

přístup. Komunikace, která probíhá skrze nápisy na zeď tedy probíhá mezi dvěma 

uţivateli, avšak přístup k jejímu obsahu mají také všichni, kdo mají právo nahlíţet do 

jejich profilů,tedy zejména jejich přátelé.  

ZPRÁVA: Soukromá zpráva, která je určena konkrétnímu uţivateli a přístup k ní má 

pouze daný uţivatel. V podstatě se jedná o obdobu emailových zpráv.  

ŢÁDOST O PŘÁTELSTVÍ:Kaţdý uţivatel, který si chce přidat jiného uţivatele do 

svého seznamu přátel, musí nejdříve poţádat o schválení této vazby. Pokud druhý 

uţivatel vazbu schválí, jejich vztah bude zveřejněn v obou profilech.   
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7.1. Projekt rigorózní práce 

 

8. Název: Facebook: Virtuální svět přátel 

 

Autor práce: Bc. Linda Vacatová 

Konzultant: Mgr. Michal Osuský 

 

8.1.1. Formulace problému a cíl práce: 

Facebook je komunitní server zaloţený v roce 2004 společností Facebook, Inc. 

Poprvé se objevil jakoţto server sdruţující studenty Harvardské univerzity ve 

Spojených státech, později se rozšířil na celou tzv. Ivy Legue, skupinu nejprestiţnějších 

amerických univerzit. Velice rychle pak došlo k všeobecnému rozmachu po celém 

světě.  V současné době má tento server okolo 57 milionů uţivatelů a jejich počet 

stoupá rychlostí 250 000 za den. Ačkoliv podobných komunitních serverů existuje velké 

mnoţství, a to jak v jednotlivých zemích, tak na mezinárodní úrovni, (např. Myspace, 

Beebo atp.) Facebook je unikátní tím, ţe pracuje na bází sociálních sítí. Tři hlavní 

soubory těchto sítí jsou univerzity, státy a pracoviště a přistup do nich je s výjimkou 

států umoţněný pouze jejich reálným členům. Strukturu na niţší úrovni pak zajišťují 

tzv. skupiny, které jsou pro vnější jedince otevřené či uzavřené dle libovůle jejich 

zakladatelů.  

 V českém prostředí došlo k rozmachu tohoto serveru teprve v nedávné době, 

nicméně počet jeho uţivatelů stoupá závratnou rychlostí. Jen pro ilustraci vzrostlo na 

podzim letošního roku mnoţství českých členů sedmkrát. Přesto se v našem prostředí 

stále jedná o půdu s relativně neprozkoumaným potenciálem (a to nejen  sociálním, ale 

také komerčním) a povaţuji tedy za uţitečné se této oblasti podrobněji věnovat. 

Tento fenomén je zajímavý nejen z hlediska současné potřeby určité virtuální 

sebeprezentace, ale také díky moţnostem šíření informací, které tvorba virtuálních 

komunit skýtá. Ve své práci bych se chtěla zaměřit zejména na vazby jednotlivých 

uţivatelů k dalším uţivatelům, nacházejícím se na tzv. friends lists (seznamech přátel) a 

tvořícím tak jakousi „virtuální síť přátel“ centrálního uţivatele, dále na sílu těchto vazeb 

a kontext jednotlivých sociálních sítí. Účelem je zmapovat, jakými komunikačními 
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kanály se k jednotlivci šíří informace a dále povahu a obsah těchto informací. 

Vedlejším, ale o nic méně zajímavým zjištěním, by měla být přibliţná cesta, jak tyto 

sítě přátel vznikají a jakou mají vnitřní strukturu. 

 

8.1.2. Metodologie: 

 Díky poměrné uzavřenosti jednotlivých sítí a moţnostem ochranných nastavení 

jednotlivých profilů je svět Facebook pro vnějšího pozorovatele poměrně nepřístupný. 

Není proto příliš moţné získat pro spolupráci jeho náhodné členy a zajistit tak určitou 

reprezentativitu vzorku respondentů. Tímto je nutné připustit určitá omezení z hlediska 

zobecňování závěrů. Šetření bude tedy prováděno na jedincích, nacházejících se na 

mém osobním virtuálním seznamu přátel, přičemţ by se mělo jednat zejména o tři 

hlavní skupiny osob: Studenti výměnného programu Erasmus na University of Sussex 

v akademickém roce 2007/2008, studenti FSV UK na Institutu Sociologických Studií, a 

bývalí studenti Gymnázia Českolipská. V případě, ţe se mi podaří získat pro spolupráci 

širší okruh uţivatelů, bude tak učiněno pomocí metody Snow ball skrze mé vlastní 

přátele. V tomto směru bych se ráda zaměřila především na starší jedince sdruţujících 

se v sítích jednotlivých pracovišť, spíše neţ univerzit. 

 Výzkum bude proveden pomocí krátkého dotazníku distribuovaného 

elektronickou cestou nejlépe přes samotný komunitní server. Ten byl měl být zaměřený 

zejména na následující okruhy: Síla vazeb k jednotlivcům na seznamu přátel a 

komunikace s nimi skrze tento server a v běţném ţivotě, obsah této komunikace, sítě a 

skupiny, ke kterým tito jedinci náleţí a dále postupné utváření seznamu přátel. Analýza 

bude zaloţena na tzv. Ego-networks, neboli sítích sdruţujících se okolo jednoho 

centrálního člena. Jakoţto pomocný nástroj bych ráda vyuţila software pro analýzu 

sociálních sítí s názvem UCINET. 
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V Praze, dne 5.6.2008 

 

 

Bc. Linda Vacatová       Mgr. Michal Osuský 

http://www.wikipedia.org/
http://www.facebook.com/
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DOTAZNÍK 

 

Takţe toto je slibovaný dotazník. Jeho vyplňování by Vám mělo zabrat zhruba 5-10 

minut v závislosti na tom, jak moc se rozepíšete v částí otevřených otázek. Veškeré 

Vaše postřehy jsou pro mě velice cenné, takţe ponechávám poslední otázku na cokoliv, 

co byste k tématu chtěli dodat. Všem děkuji za vyplnění, jen co se mi z toho všeho 

začnou klubat smysluplné výstupy, poskytnu na stránky projektu zpětnou vazbu. 

 

Instrukce pro vyplňování: v případě výběru z nabídnutých odpovědí vyznačte celou 

odpověď nebo její kód tučně (bold). V ostatních případech vypisujte do vyznačených 

okének. 

 

1. Kdy jsi si zhruba zaloţil/a účet na FB 

1. před půl rokem 

2. před více neţ půl rokem aţ rokem 

3. před více neţ rokem aţ dvěma lety 

4. před více neţ dvěma lety 

2. Jak často se přihlašuješ na Facebook? 

1. Vícekrát denně 

2. Denně 

3. Týdně 

4. Měsíčně 

5. Méně často 

3. Označ prosím nakolik se na Tebe hodí následující výroky na škále od 1 do 5, 

kde 1 znamená „zcela se hodí“ a 5 „zcela se nehodí“. Označ prosím kaţdé číslo 

maximálně jednou. 

a. Chodím na FB abych viděl co dělají ostatní   1     2     3     4     5 

b. Chodím na FB abych dal/a ostatním vědět co dělám já 1     2     3     4     5 

c. Chodím na FB abych mohl/a komunikovat s přáteli  1     2     3     4     5 

4. Představ si, ţe máš v seznamu přátel  (friend list) přesně 100 přátel. Kolika 

z nich se týkají následující otázky? 

a. S kolika z nich jsi se osobně potkal/a?   

 

b. S kolika z nich máš pravidelný osobní kontakt v reálném ţivotě? (alespoň 1 

měsíčně)  

 

c. S kolika z nich máš pravidelný kontakt v reálném ţivotě skrze email, mobilní 

telefon? (alespoň jednou měsíčně)  

 

d. S kolika lidmi máš pravidelný kontakt skrze instantní messangery, jako je ICQ, 

SKYPE nebo MSN? (alespoň jednou týdně)  

 

e. S kolika z nich si domlouváš osobní kontakt skrze Facebook (messages, events)?  

 

f. S kolika z nich jsi v pravidelném kontaktu přes FB (alespoň jednou týdně)?  
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5. Vyznač, prosím, jak často vyuţíváš následující aplikace na FB na škále od 1 do 

10, kde 1 znamená „vyuţívám ji neustále“ a 10 „nevyuţívám ji vůbec“. 

a. Statusy (Status updates)  1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

b. Zprávy (Messages)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

c. Poznámky (Notes)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

d. Komentáře (Comments)  1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

e. Zeď (Wall)    1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

f. Šťouchání (Poking)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

g. Vytváření událostí (Events)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

6. Máš profil nastavený tak, aby veškeré údaje mohli vidět pouze vaši přátelé? 

1. Ano 

2. Ne 

7. Jaká nová událost tě nejvíce potěší hned poté, co se přihlásíš na základní 

stránku ? 

1. Nová zpráva 

2. Nová ţádost o přidání mezi přátele (Friend Request) 

3. Komentáře na tvé fotky, status, či jiné příspěvky 

4. Nový nápis na zdi 

5. Nové fotky a další příspěvky přátel 

6. Jiné (vypiš) ……………………………………….. 

8. Jaký jazyk nastavení pouţíváš? 

1. angličtinu 

2. svůj mateřský jazyk, jiný neţ anglický 

3. jiný 

9. Nakolik souhlasíš s následujícími výroky, týkající se serveru Facebook a 

Internetu obecně? Pouţij opět stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená „zcela 

souhlasím“ a 5 „zcela nesouhlasím“. 

a. Baví mě cíleně vyhledávat informace na kanálu novinek (news feed) na hlavní 

stránce Facebook 

 1   2   3   4   5 

b. Najdu-li nějakou zajímavou informaci na Facebook nebo na Internetu, pošlu ji 

svým přátelům 

 1   2   3   4   5 

c. Informace, které posílám svým známým prostřednictvím internetu jsou vţdy 

povaţovány za důvěryhodné 

 1   2   3   4   5 

d. Internet je pro mě  nevyčerpatelná studnice informací 
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 1   2   3   4   5 

e. Potřebuji-li někoho přesvědčit prostřednictvím internetu, vţdy si najdu cestu. 

1   2   3   4   5 

f. Lidé se mě po internetu často ptají na rady a mé zkušenosti 

 1   2   3   4   5 

g. Raději informace dostávám od jiných, neţ ţe bych je sám/a rozesílal/a.  

 1   2   3   4   5 

h. Internet je pro mě spíše zábava 

 1   2   3   4   5 

 

OTEVŘENÉ OTÁZKY (délka odpovědí není omezena, všechny postřehy jsou 

cenné): 

10. Co tě podnítilo k tomu, zaloţit si účet na Facebook? 

 

 

 

 

11. V čem vidíš hlavní výhodu FB? 

 

 

 

 

12. V čem vidíš hlavní nevýhodu FB? 

 

 

 



- 96 - 

 

13. Facebook je po celém světě mnohem populárnější neţ Myspace a jiné 

komunitní servery, proč si myslíš ţe tomu tak je? V čem se se Facebook liší?  

 

 

 

 

14. Máš-li nějaké další poznámky či zkušenosti týkající se Facebook nebo jiných 

komunitních serverů vypiš je prosím sem: 
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QUESTIONNAIRE 

 

So, this is the famous promised questionnaire. Its filling in should take you 

approximately 5-10 minutes, depending on how much time you spend writting  the 

„open-ended questions“ part. As all your perceptions are valuable to me, Im leaving the 

very last question for you to add any notes to the topic. Many thanks to all of you for 

your cooperation, For those who are interested, Im going to put some feedback to the 

event page after  

 

Filling in instructions: Please choose one of the answeres offer by marking it bold, or 

write in the answer into the little  box below questions. 

 

14. When did you roughly start using Facebook? 

5. half a year ago or less 

6. more than half a year ago to one year ago 

7. more than a year ago to two years ago 

8. more than two years ago 

15. How often do you log in to Facebook? 

6. several times a day 

7. daily 

8. weekly 

9. monthly 

10. less often 

16. Please mark to what extend do you agree with the following statements. Use the 

scale from 1 to 5, where 1 means „totaly agree“ and 5 means „totaly disagree“. 

Please mark each number only once. 

a. I use FB to see what others are doing   1     2     3     4     5  

b. I use FB to show others what I am doing    1     2     3     4     5 

c. I use FB to communicate with friends   1     2     3     4     5 

17. Imagine that you have exactly 100 friends in your friends list.How many of 

them refer the following qestions to? 

g. How many of your friends have you met personally? 

 

h. How many of them do you have regular personal contact with (at least once a 

mont)?  

 

i. How many of them do you have a regular contact with via email, mobile phone? 

(at least once a mont)  

 

j. How many of them do you have a regular contact with via instants messangers, 

like ICQ, MSN etc? (at least once a weak)  

 

k. How many of them do you arrange meeting with via Facebook (messages, 

events – creating or attendance)?  
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18. Please mark how often do you use the following applications on Facebook. Use 

a scale from 1 to 10 where 1 means „I use it all the time“ and 10 means „I dont 

use it at all“. 

h. Status updates    1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

i. Messages    1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

j. Notes     1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

k. Comments    1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

l. Wall     1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

m. Poking     1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

n. Events creating    1      2      3      4      5      6      7      8      9      

10 

19. Do you have your profile set that only your friends can see all the information? 

3. Yes 

4. No 

20. Which new fact pleases you the most right after you log into your home page on 

FB? 

7. New message 

8. New Friend Request 

9. New comments on your pictures, status update or other contributions 

10. New sign on the wall 

11. New pictures and other contributions of your friends  

12. Other (please specify) ……………………………………….. 

21. Which language of FB do you use? 

4. English 

5. my native language different from English 

6. other 

22. To what extend do you agree with the following statements on Facebook and 

the internet in general? Please use  again the scale from 1 to 5 where 1 means 

„Completely agree“ and 5 means „Totaly disagree“. 

i. I like to search for an interesting info on News feed (FB home page) 

 1   2   3   4   5 

j. When I find some interesting info on Facebook or on the internet in general, I 

usualy share it with my friends (via internet) 

 1   2   3   4   5 

k. Information I send to my friends and acquaintances via internet are always 

considered as trustworthy 

 1   2   3   4   5 

l. I consider internet as an inexhaustible source of information.  
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 1   2   3   4   5 

m. When I need to convince somebody via internet I always find my way to do that. 

1   2   3   4   5 

n. People often ask via internet for my oppinion and experience  

 1   2   3   4   5 

o. I rather recieve information from others than spread some on my own  

 1   2   3   4   5 

p. Internet is rather fun for me 

 1   2   3   4   5 

 

OPEN ENDED QUESTIONS (the lenght of the answer is not restricted, all notes 

are valuable.): 

23. What initiated you to sign it to Facebook (to create your profile)? 

 

 

 

 

24. In your oppinion which is the main advantage of Facebook? 

 

 

 

 

25. And which is the main disadvantage? 
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26. Facebook is all aver the world much more popular that Myspace or other 

community servers. Why do you think it is like that? Where is the difference?  

 

 

 

 

14.If you want to add anything else to the topic, please write it to the box below: 

  

 

 


