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perspektiv a zkoumá jednotlivé virtuální interakce v jejich tématické i 

konverzační rovině. 
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1 Úvod 
 

1.1 Úvod do problematiky sociálních sítí 
 

Virtuální komunity bezesporu patří mezi současné fenomény digitálního 

světa. I když pro ně platí stejné principy jako p ři užívání elektronických 

médií, tedy internetu, stále více jsou propojovány se společenskými 

systémy (stojící mimo oblast www), ba ob čas nabývají ambice stanovit 

nové normy pro jejich fungování. Sociální sít ě, jako poslední článek v 

etapách proměn komunikace, se stávají nejen mediálním, ale i 

sociologickým východiskem pro zkoumání lidské společnosti.  

1.2 Diskurzivní perspektivy zkoumání 
 

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu uživatelů sociálních sítí je znalost 

„síťového“ diskurzu klíčová pro pochopení samotné „žité" skutečnosti. 

Sociální síť však představuje velmi komplikovaný systém, v jehož rámci 

vzniká obrovské množství různorodých oblastí. Virtuální prostředí se tak 

zde charakterizuje jako jakýsi mnohotvárný prostor,  který sdružuje 

rozmanité formy společenských uspořádání. Přesto však mají tato 

diferenciovaná spektra spojovací článek. Ten je tvořen člověkem, lidskou 

bytostí, která je hnacím principem existence rozli čných forem virtuálních 

komunit. 

Fungování tak složitého systému, jako je sociální s íť, lze proto pochopit 

prostřednictvím analýzy chování, či vzájemné interakce, jeho samotných 

členů. Protože v rámci studia diskurzu mapujeme aktivitu  komunikujících 

subjektů, která je podmíněná zadanými kontexty, je právě diskurzivní 

analýza ideální pro obsažení všech atributů, jež sociální síť může 

vykazovat. Úkolem mé diplomové práce tak bude studo vat procesy 

společenské interakce jednotlivých uživatelů prostřednictvím podrobného 

popisu běžných komunikačních situací. 
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Jak již ale bylo naznačeno výše, struktura virtuálního prost ředí není zcela 

jednoznačná. Dané komunikační události tak podléhají mnoha pravidlům, 

funkcím a vlivům, které sociální síť intenzivně generuje. Problematika 

vzájemné interakce jednotlivých uživatelů sítě představuje proto velmi 

konkrétní, až mikro hledisko. 

Pro pochopení souvislostí, okolností, účelů a důsledků komunikačních 

událostí má práce také nabízí jistý makro pohled, k terý diskurzivní 

tématiku sociální sítě zasazuje do kontextuálního rámce. Právě 

kontextuální rovina je pro tuto studii velmi st ěžejní. Vnímat diskurz jako 

kontext nám totiž umožní propojit daná makro hledis ka s konkrétními jevy, 

jež se na poli sociální sítě odehrávají.  

Kontextuální diskurz tak tento postup od obecného k e konkrétnímu spojuje 

v jeden celek. Má práce proto nemá z řetelnou strukturu na sebe jasně 

navazujích kapitol, ale spíše se jedná o prostor, v  němž se prolíná několik 

různých perspektiv vztahujících se k jednomu problému : lidské aktivitě 

v prostředí sociální sítě. 

1.3 Stučná reflexe stuktury navržených tezí 
 

Samotná struktura předem odevzdaných tezí tak v závislosti na 

kontextuálním diskurzu podléhá kvalitativní proměně. Jednotlivé kapitoly a 

části zde sice nejsou zastoupeny v navrženém po řadí, ale přesto žádná  

nebyla z výsledného obsahu vyloučena. Úvod do problematiky síťových 

médií reflektuje Kapitola 3, jež promítá zejména technic ké proměny 

virtuálního světa. Sociální síť v kontextu teorie proměn komunikace tvoří 

zase součást teoreticko-filozofického ukotvení, o nějž se snaží Kapitola 4. 

Sociální síť v interdisplinárním pojetí  se naopak ještě akcentovala. Touto 

oblastí se totiž zabývají hned čtyři kapitoly. Nemalé změny podstoupila i 

samotná metodologie zkoumání, ale to ještě bude diskutováno níže. 

1.4 Kontextuální linie diplomé práce 
 

Kontextuální rovina je tedy základní línii, kolem n íž se jednotlivé části této 

práce soustřeďují. Cílem mé studie tak není jen zjistit, jak vypa dají 
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komunikační interakce vybraných členů sociální sítě, ale také analyzovat 

toho, kdo mluví, o čem mluví, kde mluví a za jakých podmínek i v jakém 

kontextu se jeho promluvy odehrávají.  

Kontext a podmínky lidské aktivity v sociální síti tvoří náplň první části. 

Kapitola 2 nabízí terminologické ukotvení celkového  zaměření diplomové 

práce. V jejím rámci definujeme pojmy jako kyberpro stor, sociální síť, 

virtuální realita a virtuální komunita, aby se opti ka nahlížení dané 

problematiky dostatečně sjednotila.  

Kapitola 3 reflektuje předsevzetí navržených tezí. Jejím úkolem je 

nabídnout exkurz do teorie technických proměn, přičemž je akcentován 

vývoj síťových médií. Dozvídáme se zde, jaké podmínky vedly ke vzniku 

současné podoby sociálních sítí a jakými kvalitativními  přeměnami prošla 

jejich prostředí či typy interakcí jednotlivých uživatelů.  

Kapitola 4 naopak zaujímá stanovisko sociocentrické ho paradigma. Jejím 

cílem je tak opět implikovat zadání z navržených tezí a sledovat so ciální 

vývoj, který vyvozují teorie proměn komunikace, včetně teorií 

společenských změn. V této kapitole se tak seznamujeme s r ůznými 

koncepty síťových společenství, které byly vytvořeny dlouho předtím, než 

jim přibyl jejich virtuální charakter.  

Metodolický nástin nabízí Kapitola 5. Ta se snaží p opsat, jakou formou 

budeme na kontext a podmínky lidské aktivity v pros tředí sociálních sítí 

nahlížet. Touto formou je diskurz, jenž je ozna čen v samotném názvu mé 

diplomové práce. Prostřednictvím terminologického aparátu je potom 

v této části vymezeno vnímání diskurzu jako situačně zakotveného 

komunikačního aktu i jako souboru podmínek, za nichž tento a kt vzniká.  

Analýza diskurzu je zde tedy p ředestřena jako určitý obecný přístup 

k sociální realitě. Žádný sociální jev nemůže být zcela vytržen ze své 

fyzické, sociální či kulturní podmíněnosti. Každý projev diskurzu je nutně 

zakotven ve specifickém kontextu a vždy záleží na v ybraném hledisku, 

které zaujmeme pro jeho zkoumání. Tato práce se tak  nesoustředí na 

dosažení naprosto přesného a objektivního (pozitivního) rámce poznání. 

Naopak spíše zaujímá optiku perspektivismu, který d nes představuje 

převládající poznávací východisko většiny sociálních vědců, a který 
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charakterizuje stanovisko, že veškeré chápání je ch ápáním z určité 

perspektivy. 

Následné kapitoly se tak budou snažit nabídnout r ůzné úhly pohledu, 

kterými je možno nahlížet na problematiku sociálníc h sítí. 

Tím se dostáváme k hlavnímu bodu kontextuální rovin y této práce, čímž je 

interdisciplinarita. Čtyři po sobě jdoucí kapitoly se snaží reflektovat široký 

komplex vnímání diskurzu jako souboru pragmatických  atributů 

kontextu/kontextů, v jejichž dynamice se odehrávají p říslušné sociální 

jevy. Tyto sociální jevy jsou vnímány jako ur čitý program sociální sítě, jež 

ovlivňuje jak prostředí, tak jednotlivé členy virtuální komunity. Zmíněné 

interdisciplinární kapitoly tedy nabízí jisté persp ektivní pojetí diskurzu této 

problematiky, a proto jsou také označeny jako diskurzivní. 

První diskurzivní perspektivou je hledisko sociální  antropologie (Kapitola 

6). V jejím rámci je program sociální sít ě uchopen ve smyslu návratu ke 

komunitě. Sociální síť je zde charakterizována jako platforma 

neotribalistické společnosti. Virtuální komunita se potom metaforicky 

přirovnává ke „kmenovému uspořádání“, jež je údajně postmoderní reakcí 

na tuhost tradičního systému státní politické organizace a 

stereotypizovaného životního stylu ovládaného masovou kulturou.1 Cílem 

antropologické hlediska je zároveň studovat strukturu sociální sítě. Optiku 

takového zkoumání zastávají totemické klasifikace, které byly původně 

platné pro strukturaci přírodních národů. Analogickým přirovnáním k těmto 

kmenovým formám uspořádání tak vidíme, že i v rámci sociální sít ě se 

strukturují kategorie členství jednotlivých uživatelů. Výsledné prostředí má 

potom silně strukturovanou podobu a fungování sociální sít ě, včetně jejich 

uživatelů, je těmito formacemi silně ovlivněno. 

Cílem druhého diskurzivního hlediska – perspektivy sociální psychologie – 

je obhájit, že virtuální komunita je souborem skute čných lidí, vstupujících 

do skutečných interakcí ve skutečném světě. Tato kapitola se tak výrazně 

zaměřuje na samotného člena sítě, na chápání jeho vlastní identity, 

formování rolí a přístupu k sociální realitě. Sociální hledisko je potom 

akcentováno v popisu vztahů a interakcí, do kterých daní členové vstupují. 

                                                 
1 Petrusek 2006, s.218. 
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Perspektiva sociální psychologie tak zároveň odkazuje k dalšímu z cílů mé 

práce, totiž analyzovat toho, kdo v prostředí sítě působí. 

Diskurzivní perspektiva sociální politologie nabízí  další sociální hledisko 

jak studovat sociální uspořádání virtuální komunity. Jejím cílem je 

analyzovat, do jaké míry naplňuje sociální síť potenciál stát se občanskou 

společnosti. Tato kapitola se tak velmi konkrétn ě vztahuje ke určitým 

formám lidské aktivity ve virtuálním prost ředí. V souvislosti se zmíněnou 

perspektivou je potom tato aktivita postavena na po litickou úroveň. 

Jednotliví členové virtuální komunity mohou vykazovat různé stupně 

politické angažovanosti a tím tak určovat, zdali může být sociální síť 

nahlížena jako jistá forma participační demokracie či nikoliv. 

Poslední diskurzivní pohled, perspektiva politické ekonomie, si klade za cíl 

analyzovat vliv komerčního prostředí sítě na jednotlivé uživatele. Úkolem 

této kapitoly je předestřít myšlenku nového typu ekonomického 

uspořádání a promluvit o tom, jaké formy virtuálních akt ivit reflektují či 

podněcují komerční proměny sociální sítě. Perspektiva politucké 

ekonomie tak do značné míry přináší kritické hledisko, jež participaci ve 

virtuální komunitě chápe jako novou formu konzumace. 

Kapitola 10 má již praktičtější zaměření. Kromě kontextu (který je 

analyzován napříč všemi částmi studie) se soustředí především na místo 

komunikace – tedy na to, kde se p říslušné virtuální interakce odehrávají. 

Jak již sám název diplomové práce napovídá, tato pr áce se zaměřuje na 

virtuální komunitu Facebook. Právě v rámci 10. kapitoly je Facebook 

podrobně popsán ve smyslu historického vývoje, v četně principů jeho 

současného fungování. Ačkoli se již předešlé části práce soustředily na 

Facebook jako příklad sociální sítě, všechny se mohou odkázat k této 

kapitole, která již o této virtuální komunit ě nabízí specifičtější údaje. 

Krátší Kapitola 11 promítá další navrženou část diplomových tezí – totiž 

místo sítě Facebook v prostředí internetu. Cílem této části je zaměřit se na 

český internet a české uživatele, kteří se k Facebooku odkazují. Analýza 

místa virtuálních interakcí je tak dovedena ješt ě do větší hloubky. 

Kapitola 12 se již soust ředí na další parametr mé diplomové práce – totiž 

studovat témata, k nimž se vybrání členové sítě vztahují a o kterých 

debatují. Politické, mediální, komerční a veřejné agendy si tak kladou za 
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cíl nejen popsat tématický diskurz sociální sít ě Facebook, ale také 

definovat, do jaké míry je ovlivněno klasické pojetí vztahu politika – média 

– trh – veřejnost. Díky tématickým okruhům pak můžeme sledovat i 

vyhraněnost daného uživatele. Jeho sociodemografický profi l je potom 

součástí závěru této kapitoly a klade si za cíl také srovnat zji štěné 

skutečnosti s „mimosíťovou realitou“. 

Poslední část mé diplomové práce postupuje dále na kontextuál ní rovině. 

Jejím cílem je konečně analyzovat charakter možných promluv daných 

síťových uživatelů. Právě zde je vymezen konkétní metodologický postup, 

jehož prostřednictvím jsou dané komunikační interakce analyzovány. 

Nejedná se ale o úplně stejnou metodologii, jak je navržena v diplomových  

tezích. Konverzační analýza je ovlivněna kontextuální línií celé práce. 

Jedná se o analýzu konverzací, avšak ty jsou zasaze ny do rámce 

kontextuálního diskurzu. Jednotlivé konverzační události se potom snaží 

spíše reflektovat možné kontextuální dimenze (a jej ich kategorie), jež se 

prostřednictvím mého pečlivého čtení a zúčastněného pozorování 

projevily jako nejvýraznější. 

1.5 Poselství 
 

Má diplomová práce je protkána kontextuální nití, j ež se snaží propojit 

různé parametry sociální sítě dohromady. Právě díky vnímání diskurzu 

jako jistého kontextu můžeme sledovat, jak se podoba, podmínky, místo, 

témata a účastníci virtuálních interakcí navzájem ovlivňují. Cílem mé 

práce je tak postihnout komplikovanost systému soci ální sítě a vnímat jej 

jako jednu z forem společenského uspořádání, které se žádným 

způsobem nevymyká z naší žité, sociální reality. 
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2 Terminologie virtuálna 

2.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Tato kapitola nabízí terminologické ukotvení celkov ého zaměření 

diplomové práce. V jejím rámci definujeme pojmy jak o kyberprostor, 

sociální síť, virtuální realita a virtuální komunita, aby se op tika nahlížení 

dané problematiky dostatečně sjednotila. 

2.2 Mnohotvárná skute čnost  
 

V jednom rozhovoru z padesátých let Albert Einstein  prohlásil: „Ve 20. 

století vybuchly tři velké bomby: bomba demografická, bomba atomová a 

také bomba telekomunikační.“2 Zejména pak poslední termín má obrovské 

důsledky ve způsobu organizování světa, a to díky explozivnímu 

charakteru svého rozšiřování. Ve světě (stále) nových médií se hrubé 

množství údajů, dat a informací násobí a urychluje. V informa čních 

bankách, hypertextech a sítích závratně vzrůstá hustota nových 

komunikačních konfigurací. Kontakty mezi jednotlivci anarchi cky bují, jsme 

zaplaveni chaotickými informacemi. Svět internetu se stává novou 

„mnohotvárnou skutečností“.3, ve které se p řekrývá technologie, osobní i 

rodinný život, hodnoty, epistemologie, kultura, pol itika, obchod i 

náboženství. Je proto velmi obtížné se v tomto pros tředí snadno 

orientovat. Terminologické vymezení v úvodu této pr áce je proto 

nezbytným průvodcem nejen v rámci této studie, ale zejména pro c elkové 

pochopení virtuálního kontextu, který sdružuje nesčetné formy 

společenského uspořádání. 

Jak nabízí samotný název diplomové práce: Diskurz sociální sítě se 

zaměřením na virtuální komunitu Facebook,  právě „sociální sítě“ a 

„virtuální komunita“ tvoří součást komplikovaného pojmosloví počítačem 

generovaného světa. Tyto dva termíny nepochybně působí ve společném 

kontextu a zároveň také vstupují do vztahů v oblasti jiných terminologií 

digitálních médií. Za nezbytnou pak budeme posuzova t definiční znalost 

                                                 
2 Lévy 2000. 
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těchto termínů: kyberprostor, sociální síť, virtuální realita a virtuální 

komunita. 

2.3 Kyberprostor 
 

Slovo „kyberprostor“ poprvé podrobně popsal v roce 1984 Wiliam Gibson 

ve sci-fi románu Neuromancer.4 Tento pojem zde označuje vesmír 

digitálních sítí, popsaný jako bitevní pole mezi na dnárodními 

společnostmi, jako ekonomickou a kulturní hranici. V romá nu se budují 

tajné informační pevnosti chráněné softwarovými valy, ostrovy omývané 

oceány dat, které se proměňují a velkou rychlostí se vyměňují po celé 

planetě.5 Někteří hrdinové pak vstupují do tohoto prostoru a zažíva jí v něm  

všelijaká dobrodružství. Gibsonův prostor umožňuje poznávat pohyblivou 

geografii informací, běžně neviditelnou. Ve dřívější povídce Burning 

Chrome autor přirovnává kyberprostor ke stavu permanentní halucina ce, k 

nemyslitelné komplexnosti, k „neprostoru“ v lidské mysli.6 

Na komplikovanost přesného zařazení pojmu naráží také Nicole Strenger: 

„Kyberprostor je jako země Oz – existuje, ale nevíme kde.“ 7 

V rámci Zprávy pro Radu Evropy  pod záštitou projektu Nové technologie: 

kulturní spolupráce a komunikace  definuje její autor Pierre Lévy 

kyberprostor takto: „Kyberprostor (který nazývám ta ké „síť“) je nové 

komunikační prostředí, které povstává z celosvětového propojení 

počítačů. Tento termín označuje nejen hmotnou infrastrukturu digitální 

komunikace, ale zároveň nesmírný oceán informací, který v ní sídlí, stejn ě 

tak jako lidské bytosti, které se po n ěm plaví a zásobují jej“. 8 

V terminologickém rámci výše vytyčených pojmů pak kyberprostor bude 

mít vyšší hierarchické postavení. Jak zmiňuje Lévy, kyberprostor je 

infrastrukturou, tedy jakýmsi prostředím, ve kterém se fungování 

sociálních sítí, virtuálních realit a komunit teprv e může uskutečňovat.9 

 

                                                                                                                                      
3 Tofflerovi 2001, s.24. 
4 Původně „cyberspace“ (z angl.), Lévy 2000, s.82. 
5 Lévy 2000. 
6 Gibson 1986. 
7 Benedikt 1991, s.53. 
8 Lévy 2000., s.15. 
9 Lévy 2000. 
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2.4 Virtuální realita 

 
Slovník mediální komunikace definuje virtuální real itu jako „počítačovou 

technologii poskytující pomocí smyslových podnětů a zpětné vazby 

přesvědčivou iluzi o imerzi (pono ření) uživatele do umělého světa“10. 

Virtuální realita v užším slova smyslu tak m ůže být chápána jako jakási 

simulovaná skutečnost, která je umožněna prostřednictvím speciálních 

technologií, jako jsou například helma a rukavice, jež umožňují pohyb 

v trojdimenzionálním prostoru. Virtuální realitu vš ak můžeme zařadit do 

širších kategorií. Budeme-li konkrétně zastávat filozofické hledisko, pak 

virtuální je „pole sil a problémů, které má sklon k řešení aktualizací. 

Virtuální se vzpírá účinné nebo formální konkretizaci (v semenu je 

virtuálně přítomen strom)“11. Virtuální tedy chápeme nikoli jako opak 

reality, ale jako protiklad aktuality. Virtuální ne ní opakem skutečného, není 

onou simulovanou realitou, je její součástí, jednou z verzí realit. Úkolem 

terminologického vymezení není multidisciplinárně postihnout pojem 

„virtuální realita“. Filozofické ukotvení nás však vede k jedné zásadní 

myšlence – „ne všechny virtuální reality jsou tak n erealistické“12.  

Virtuální realita je něco mezi tělem a duší, člověkem a strojem, vlastním já 

a okolím, halucinací a realitou.13 Její kategorizace vůči ostatním, v úvodu 

vytyčeným termínům, je tak poměrně komplikovaná. Můžeme ji chápat ve 

smyslu specifického prostředí kyberprostoru i jako prost ředku, kterým nám 

teprve k němu zajistí přístup. Jak říká Barrie Sherman a Phil Judkins 

„jedná se opravdu o technologii zázraků a snů“14. Pro účely této studie pak 

virtuální realitu budeme chápat téměř na synonymické úrovni 

s kyberprostorem, a sice jako prost ředí, které umožňuje fungování 

sociálních sítí i virtuálních komunit.  

 

                                                 
10  Reifová a kol. 2004, s.205. 
11  Lévy 2000, s.45. 
12  Bell, Kennedy  2001., s.87. 
13  Bell, Kennedy  2001. 
14  Bell, Kennedy  2001.  
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2.5 Sociální sí ť 
 

V knize The Network Society se van Dijk v úvodu zabývá problematikou 

sítí jako takových. Čtenáře seznamuje s několika typy sítí, ať už se jedná o 

fyzikální (přírodní systémy, ekosystémy, vodní infrastruktura), organické 

(nervové soustavy organismů, krevní oběh, řetězce DNA), neuronové 

(myšlenkové mapy), technické (telekomunikace, silniční infrastruktura) 

nebo mediální sítě (mediální systémy, kanály).15 Síť potom definuje jako 

soubor kontaktů mezi jednotkami jednoho celku.16  

Takové vymezení se vztahuje i k termínu, na n ějž se orientuje zaměření 

této studie. Abychom však opustili obecnou kategori i sítě, je nutné si 

sociální síť vymezit relevantně vůči oblasti našeho zkoumání. Sociální sí ť 

sice lze nazírat jako na určitý společenský systém, jehož členové jsou 

navzájem propojeni, je nutné si však uvědomit, kde se tak děje. V kontextu 

kyberprostoru potom sociální síť můžeme konkrétně definovat jako 

kombinaci webhostingové  služby a specializovaného vyhledavače. Tato 

služba potom umožňuje jednotlivcům (1) vytvořit si svůj profil v rámci 

propojeného systému, (2) identifikovat další uživat ele, se kterými chtějí 

toto spojení sdílet, (3) vidět a vyměňovat si tato spojení s identifikovanými 

uživateli navzájem.17 Právě v rámci takové sociální sítě se mohou 

generovat virtuální komunity vykazující specifičtější charakteristiky. 

Moderní pojetí sociální sítě se tak opírá o pojmosloví nového digitálního 

světa, kde neplatí žádné statické kategorie, a jeho vý znam se může 

změnit stejně tak rychle, jak vznikl. 

Systémy sociálních sítí jsou stále populárnější (viz Kapitola 11). 

Významně se podílejí na struktu ře internetu a celého systému 

kyberprostoru. Vzhledem však k jejich terminologick ému vymezení jako 

sítí sociálních, můžeme také namítnout - do jaké míry zasahují do naše ho 

společenského (mimosíťového) života? 

 

                                                 
15 van Dijk, s.25. 
16.van Dijk, s.24. 
17 Boyd, D., M.; Ellison, N.B. Social network sites: Definition, history and schol arship. Journal of 
Computer-Mediated Communication [online]. 2007, [ci t. 2010-14-04].  Dostupný z WWW:<  
www.danah.org/papers/worksinprogress/SNSHistory.html>. 
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2.6 Virtuální komunita 
 

Termín „virtuální komunita“ je jedno z nej častěji používaných slovních 

spojení v literatuře o počítačem generované komunikaci.18  Můžeme ji 

definovat jako jistou sociální organizaci, která je  výsledkem interakce 

internetového prostoru s členy daného virtuálního společenství. Ti se 

intenzivně podílejí na vytváření sítě osobních vztahů, které strukturují 

kyberprostorové pásmo jejich činností. 

Počáteční růst kyberprostoru orientovaly tři základní principy: vzájemné 

propojení, vytváření virtuálních společenství a kolektivní inteligence.19 

Právě interkonexe, tedy první zmíněný princip, charakterizuje virtuální 

komunitu nejlépe. „Pro kyberkulturu má p řipojení vždy přednost před 

izolací.“20 

Virtuální komunita tak závisí na vzájemném propojen í svých členů. Toto 

společenství se vytváří na základě podobnosti zájmů, znalostí, sdílených 

společných plánů, atp., a to nezávisle na zem ěpisných vzdálenostech či 

na příslušnosti k institucím.21 Můžeme tak sledovat těsnou analogii se 

sociálními sítěmi. V případě virtuálních komunit lze hovo řit o jakési formě 

sociálních skupin či podskupin, které se právě v rámci sociálních sítí 

vytvářejí. V širším kontextu však lze virtuální komunitu používat i jako 

synonymum k termínu sociální síť. Platí pro ně totiž stejný princip 

fungování; tedy proces interkonexe. To, že on-line členové jsou vzájemně 

propojeni, tvoří základní strukturu jak sociální sítě, tak virtuální komunity. 

Pouze z historického hlediska je v sou časném diskurzu digitálních médií 

pojem virtuální komunita starší. Nevystihuje totiž dynamickou povahu 

globálního propojování tak dobře, jako sociální síť. V následujících 

kapitolách diplomové práce však tyto dva blízké poj my budou volně 

zaměňovány.  

 

                                                 
18 Bell, Kennedy  2001, s.45. 
19 Lévy 2000, s.113. 
20 Lévy 2000, s.113. 
21 Lévy 2000, s.113. 
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3 Historický exkurz do problematiky        
sociálních sítí 

 

3.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Tato kapitola reflektuje předsevzetí navržených tezí. Jejím úkolem je 

nabídnout exkurz do teorie technických proměn, přičemž je akcentován 

vývoj síťových médií. Dozvídáme se zde, jaké podmínky vedly ke vzniku 

současné podoby sociálních sítí a jakými kvalitativními  přeměnami prošla 

jejich prostředí či typy interakcí jednotlivých uživatelů. 

 

3.2 Další mediální v ěk 
 

Historicko-teoretické ukotvení je důležité pro každou odbornou práci, a to 

nejen v oblasti mediálních studií. A ť už zaujímáme stanovisko 

technologického determinismu či patříme mezi zastánce sociocentrické 

perspektivy, znalost vývoje technologií, a to zejmé na v kontextu nových 

médií, nám může otevřít cestu k novým p řístupům pro jejich analyzování. 

„Každá nová technologie je zkrátka evoluční a biologickou mutací, která 

lidstvu otevírá nové brány vnímání a nové oblasti j ednání.“22 

Jednu z periodizací mediálního vývoje formuluje Mar k Poster ve své knize 

Second Media Age. Autor, stejně jako Harold Innis nebo Marshall 

McLuhan, uvažuje v rámci technologického determinis mu. Ve svém díle 

identifikuje dvě etapy mediální komunikace. První mediální věk ztotožňuje 

Poster s obdobím masové komunikace, ve které p řevládá jednosměrný 

tok mediálních sdělení.23 Obsahy tak putují od malého po čtu 

organizovaných komunikátorů k obrovskému počtu příjemců, tedy k mase. 

Druhý mediální věk je již bližší zkoumanému rámci této studie. Vznik ají 

nová média, pro něž je typická nová konfigurace vztahů mezi producenty 

mediálních sdělení a jejich konzumenty.24 Obě dvě skupiny se téměř 

                                                 
22 McLuhan 2000, s.262. 
23 Poster 1995. 
24 Poster 1995. 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

18 
 

rovnocenně podílí na tvorbě a absorpci mediálních sdělení a dříve 

asymetrický vztah se vlivem interakčních možností zcela převrací.  

Mark Poster svou tezi formuluje v roce 1995. A prot ože nová média nelze 

zachytit v jejich jakémkoliv stabilním módu, nabízí  se otázka, do jaké míry 

je druhý mediální věk příznačným pro současnou situaci elektronických 

médií a nakolik je naopak pot řeba vyhledávat nové, progresivní kategorie.  

3.3 Internet a první virtuální komunity 
 

Za podmiňující technologii sociálních sítí je považován inte rnet. Ten se 

vyvinul z armádní sítě APRANET spuštěné americkým ministerstvem 

obrany v roce 1969.25 Tato síť měla původně sloužit k efektivnějšímu 

využívání výpočetní kapacity drahých sálových počítačů, ale brzy začal 

být využíván pro komunikaci mezi lidmi v p řipojených výzkumných 

centrech a univerzitách. V osmdesátých letech se po malu začíná rýsovat 

současný obraz multimédií. „Informatika ztratila statut  techniky a 

zvláštního průmyslového odvětví a začala se prolínat s telekomunikacemi, 

vydavatelstvím, filmem a televizí.“26 Objevují se nová interaktivní sdělení a 

nastává triumf informatiky „společnice“.27 Výrobci softwaru se soust ředí na 

tvorbu stále transparentnějšího a útulnějšího pracovního a komunikačního 

prostoru.28 

Jedna z prvních virtuálních komunit se ve sv ětě www objevuje již v roce 

1985. Jedná se o sociální sí ť The Well.29 Toto on-line společenství se 

stává objektem analýzy mnoha mediálních teoretiků, kteří se jako první 

zabývají touto problematikou. Jeden z p ředních odborníků je Howard 

Rheingold, kdy The Well tvo ří principiální strukturu jeho studie – a pozd ěji 

knihy Virtual Reality – Homesteading on the Electronic Fr ontier. The Well 

a další postupně vznikající on-line společenství (viz níže) jsou 

charakteristické novou konfigurací společenských vztahů. Lidé v komunitě 

se většinou nesetkávají za hranicí virtuálního světa, účastní se diskuzí, 

                                                 
25 Winston 1998. 
26 Lévy 2000, s.30. 
27 Lévy 2000, s.30. 
28 Lévy 2000, s.31. 
29 Rheingold 2000. 
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které zastřešuje určité téma, vytváří si nové identity, sdílejí své zážitky 

především na úrovni elektronické konverzace. 

3.4 Nové sociální sít ě 
 

Boom v oblasti on-line komunit se rodí v pr ůběhu devadesátých let. Vzniká 

Theglobe.com (1994), Geocities (1994) a Tripod.com (1995).30 V prostředí 

těchto sociálních sítí se lidé setkávají v chatovacíc h místnostech, zakládají 

si své osobní blogy, diskutují. Další komunity jsou  vytvořeny na principu 

propojenosti emailových stránek jejich členů. Jedná se například o 

Classmates.com (1995), SixDegrees.com (1997).31 V rámci těchto 

společenství si členové vytváří seznamy přátel s podobnými zájmy. 

Zásadní zlom se uskutečňuje na počátku nového milénia. Mezi lety 2002 a 

2004 vznikají čtyři sociální sítě dosahující takové obliby, že se postupně 

dostávají na globální úroveň. Je to Friendster (2002), My Space a 

LinkedIn (2003) a Bebo (2004).32 Když se v roce 2005 My Space t ěší 

svého grandiózního úspěchu a získává si další a další členy po celém 

světě, do nové konfigurace kyberprostoru vstupuje Facebo ok, který má 

osud sociálních sítí ještě změnit.33 

Nástup sociálních sítí v jednadvacátém století iden tifikuje změnu 

v organizaci virtuálních komunit. Zatímco na po čátku se jejich uspořádání 

strukturovalo na základě diskusních témat, dle tematických hierarchií, 

současné sociální sítě jsou vystavěny na osobním principu. Tyto 

„egocentrické“ sítě se orientují na lidskou individualitu stojící v ce ntru 

komunity.34 Kyberprostor je prostoupen nezávislými osobnostmi,  které 

                                                 
30 Boyd, D., M.; Ellison, N.B. Social network sites: Definition, history and schol arship. Journal of 
Computer-Mediated Communication [online]. 2007, [ci t. 2010-14-04].  Dostupný z WWW:<  
www.danah.org/papers/worksinprogress/SNSHistory.html>. 
31 Boyd, D., M.; Ellison, N.B. Social network sites: Definition, history and schol arship. Journal of 
Computer-Mediated Communication [online]. 2007, [ci t. 2010-14-04].  Dostupný z WWW:<  
www.danah.org/papers/worksinprogress/SNSHistory.html>. 
32 Boyd, D., M.; Ellison, N.B. Social network sites: Definition, history and schol arship. Journal of 
Computer-Mediated Communication [online]. 2007, [ci t. 2010-14-04].  Dostupný z WWW:<  
www.danah.org/papers/worksinprogress/SNSHistory.html>. 
33 Grafickou časovou osu vývoje sociálních sítí naleznete v obraz ové příloze (Příloha   č.1). 
34 Boyd, D., M.; Ellison, N.B. Social network sites: Definition, history and schol arship. Journal of 
Computer-Mediated Communication [online]. 2007, [ci t. 2010-14-04].  Dostupný z WWW:<  
www.danah.org/papers/worksinprogress/SNSHistory.html>. 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

20 
 

spojuje síť. “Vstupujeme tak do světa, který je tvořen sítěmi, nikoli 

skupinami.”35 

V nekonečném procesu vznikají stále nové plány na spole čenské (a jiné) 

využití virtuálna. Kyberprostor tak podstupuje nesčetné množství 

kvalitativních proměn střetávajících se na průsečíku různě zaměřených 

projektů, projektů současně a nerozlučně technických, ekonomických a 

sociálních. Ty musejí reflektovat soustavný pohyb s měrem k růstu síly, 

poklesu nákladů a odstraňování bariér. Je však nemožné p ředpovědět 

způsob, jakým se těchto tendencí zmocní společnost a kam budoucnost 

sociálních sítí nasměruje.36 

 

 

4 Filozofická a teoretická ukotvení 
 

4.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Tato kapitola zaujímá stanovisko sociocentrického p aradigmatu. Jejím 

cílem je tak opět implikovat zadání z navržených tezí a sledovat so ciální 

vývoj, který vyvozují teorie proměn komunikace, včetně teorií 

společenských změn. V této kapitole se tak seznamujeme s r ůznými 

koncepty síťových společenství, které byly vytvořeny dlouho předtím, než 

jim přibyl jejich virtuální charakter.  

4.2 Východiska pro studium sociálních síti 
 

Při bližším vhledu do problematiky sociálních sítí je  třeba reflektovat její 

teoretická východiska. Přístupy ke studiu nových médií se opírají zejména 

o vývoj technologií a jejich historii, tedy postupn ý rozvoj techniky, která 

podmiňuje jejich existenci. Historické ukotvení je nepoch ybně nezbytné 

pro pochopení struktur a funkcí současného kybersvěta, a proto také tvo ří 

                                                 
35 Wellman 1988, s.37. 
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součást této práce (viz výše). Sociální sít ě však nejsou jen novým 

fenoménem ve světě pokrokových technologií, ale p ředevším fenoménem 

sociálním.  

Tato studie tak navazuje na několik sociálních a filozofických koncepcí, 

k jejichž uvedení došlo mnohem d říve, než pojem sociálních sítí dostál své 

současné podoby. Jak píše Alvin Toffler, prognostik, je hož filozofické 

perspektivy tvoří součást onoho teoretického ukotvení: V dynamice 

socioekonomického (a technologického) vývoje nefunguje žádná „vlna“ 

jako čistá, vlny se navzájem proplétají a pronikají, inte rferují, a protože 

vnitřní skladba každé vlny je složitě diferencovaná, při bližším ohledáním 

zjistíme, že obvykle vidíme pouze její h řbet.37 I když ambicí této práce 

není potopit se až na dno filozofického oceánu, roz hodně nechce zůstat 

pouze na jeho hladině. Z tohoto důvodu uvádím několik vybraných 

průkopníků v oblasti síťové a virtuální komunikace, kte ří předestřeli 

myšlenku jejího fungování a do jisté míry tak p ředpověděli budoucnost.  

4.3 Globální vesnice 
 

Globální vesnice je koncept navržený významným medi álním teoretikem 

Marshallem McLuhanem. Poprvé jej použil v šedesátýc h letech 20. století 

jako metaforické přirovnání budoucího rozvoje médií a jejich vlivu na celé 

lidstvo v planetárním slova smyslu. Tímto termínem tak navazuje na široký 

kontext svého klíčového díla: Understanding Media z roku 1964 (!). Jedná 

se tak o jednu vůbec z prvních vizionářských teorií analyzujících 

konsekvence vývoje nových technologií pro veškeré o blasti lidské činnosti. 

V době, kdy se opravdové počátky elektronické komunikace teprve 

připravují, McLuhan formuluje strukturu, která má pos tihnout nový typ 

společenského uspořádání. Globální vesnici tak konstruují zakládající 

pilíře elektronické komunikace, nových technologií a nov ého způsobu 

šíření informací. Je to koncepce celosvětové sociální organizace, jejíž 

členové jsou nehierarchicky propojeni. Vlivem komput erizace se celý svět 

stává vesnicí, kde občané mohou komunikovat konkrétní témata 

                                                                                                                                      
36 Lévy 2000, s.31. 
37 Tofflerovi 2001, s.19. 
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v konkrétním čase i prostoru. McLuhanova populární periodizace vý voje 

lidské komunikace charakterizující preliterární (orální) a literární období 

(spolu s Gutenburgovu a Marconiho galaxií) je histo ricko-teoretickým 

východiskem konceptu globální vesnice.38 S nástupem knihtisku je svět 

obklopen písmem. Pomocí písemných zástupných znaků je možné 

komunikovat o nepřítomném předmětu. Podle McLuhana se tak rodí 

lhostejnost, nevtaženost do světa, celkový odstup.39 Naopak preliterární 

člověk žije v akustickém prostoru orální komunikace, je členem kmene, 

sepjaté komunity, jejíž organizace je silně zavazující. Předabecední 

období tak naplňuje kolektivita, kdy lidé žijí v jednot ě s ostatními, jsou 

spoutáni do kolektivity kmenovosti, se zájmem o dru hé a svět kolem nich. 

Konceptem globální vesnice tak McLuhan navrhuje náv rat k období orální 

kultury, v níž se vlivem moderních technologií potí rají geografické, 

politické, národní či sociální bariéry, prostřednictvím kterých byli doposud 

lidé vyvázáni z jejich p řirozeného prostředí, z jejich původní komunity: 

„počítače stále slouží hlavně jako nástroje k zachování p ředpočítačových 

účinků“.40 V perspektivě McLuhanova pojetí médií jako extenzí našich 

smyslů a orgánů je potom globální vesnice jakýmsi rozší řením centrální 

nervové soustavy celé společnosti. Téměř o půl století před formálním 

vznikem sociálních sítí tak McLuhan nabízí perspekt ivu progresivního 

sociálního uspořádání nabývajícího globálního, či až kosmického 

charakteru. 

4.4 Technetronická spole čnost 
 

Již v roce 1970 vydává Zbigniewa Brzezisnký, polito log a poradce 

několika amerických prezidentů, futuristickou knihu s názvem Between 

Two Ages: America‘s Role in the Technetronic Era . V tomto díle autor 

přichází s neologismem popisující nový typ spole čnosti, a sice společnost 

technetronickou.41 Reaguje tak na dílo Daniela Bella, které však ofic iálně 

vychází až o tři roky později: „postindustriální společnost vlastně jen málo 

                                                 
38 McLuhan 2000. 
39 McLuhan 2000. 
40 McLuhan 2000, s. 275. 
41 Petrusek 2006, s. 428. 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

23 
 

ukazuje zásadní charakter technických a technologic kých změn a jejich 

širších kontextů, že je vlastně obsahově neutrální: analogicky by se totiž 

industriální společnost mohla označovat jako postagrikulturní – a co by to 

o ní vypovídalo?“42 Technetronická společnost má především reflektovat 

dramatický pohyb, jenž se v prost ředí americké společnosti udál ve druhé 

polovině 20.století a nabízí několik premis, které, se až neuvěřitelným 

způsobem dotýkají dnešního principu fungování sociální ch sítí. První 

z nich předestírá dialektiku sjednoceného a fragmentarizovaného světa, 

druhá pak ideu komprese prostoru a času do podoby globální politiky. 43 

Ačkoli známá metaforická koncepce Marshalla McLuhana globální vesnice 

vzniká až v roce 1989, Brzezinski rozvíjí termín globálního města, ve 

kterém panuje neurotické prostředí, anonymní dynamismus, napětí a 

fragmentarizované vztahy, rostoucí individualizace, atd.44 Technetronickou 

společnost vystihuje jednota techniky a elektroniky. Již před 40 lety je tak 

formulován model dnešního společenského uspořádání – zejména ve 

světě virtuality, když Brzezinski vyzdvihuje klíčovou úlohu tehdy se rodící 

elektronice a komputerizaci. Politolog dále identif ikuje několik změn, které 

podle něj společnost později podstoupí. Například predikuje, že 

technetronickou společnost prostoupí audiovizuální komunikace, 

industriální práce bude nahrazena prací řízenou kyberneticky a 

elektronicky a tradiční bariéry přístupu ke vzdělání padnou, protože nová 

společnost bude vyžadovat nový typ kvalifikace a vzd ělání.45 

Brzenzinského koncepce technetronické společnosti je zasazena do 

širokého mezinárodního rámce a spat řuje konsekvence v mnoha 

oblastech lidského vědění (a jednání).  Brzenzinsky ale popsal svou vizi 

několik desítek let před grandiózním nástupem technologicky-elektronické 

společnosti, a sice před nástupem společnosti síťové, tedy alespoň 

takové, jak ji chápeme v současném diskurzu nových médií.  

 
 

                                                 
42 Petrusek 2006, s. 428. 
43 Petrusek 2006, s. 428. 
44 Petrusek 2006, s. 428. 
45 Petrusek 2006, s. 428. 
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4.5 Postindustriální spole čnost 
 

Ve vědeckém i sociálním paradigmatu sociálních sítí je p ostindustriální 

společnost fenoménem. Jedná se o koncept zavedený Daniele m Bellem, 

jehož podrobnou deskripci najdeme v knize z roku 19 73: The Coming of 

Post-Industrial Society: A Venture in Social Foreca sting. V novém, až 

v progresivním pohledu na společnost, se snoubí filozoficko-historický 

nadhled s konkrétní analýzou jevů, které jsou obvyklou součástí 

sociologických disciplín. Bellova teorie postindust riální společnosti je tak 

„velkou teorií“46 zastávající zejména pozitivní hledisko: „Koncepce 

postindustriální společnosti není pouze jakýmsi schematickým výčtem 

budoucích možností, ale návrhem osového principu, n ového základu 

společenského rozvoje a obnovy, jímž je kodifikace teoret ického vědění.“47 

Bell svou teorii zastřešuje řadou nových a rozvinutých procesů, jako je 

například přechod od zbožní výroby k servisní ekonomice, r ůst role 

vzdělání, změny v motivaci činnosti, proměny v politické struktuře apod.48 

Bell si především všímá změn, které v průběhu čtyřicátých a 

sedmdesátých letech podstupuje počítačová technika. Jeho hypotéza tkví 

v reflexi oblastí výroby, služeb, vojenství a řízení, které zásadním 

způsobem ovlivňuje právě komputerizace. A nejen to. Jako dalekosáhlý 

důsledek postindustriálního procesu autor označuje novou dynamickou 

tendenci společnosti pozdní doby; „jestliže v p ředindustriálních a 

industriálních společnostech byly základním zdrojem suroviny a energie, 

v postindustriální společnosti je to informace.“49 Bellovská koncepce tak 

udává nástin společnosti informační; společnosti, která se stane 

zákládajícím principem i organickou strukturou soci álních sítí 

jednadvacátého století. 

 
 

                                                 
46 Petrusek 2006, s.272. 
47 Petrusek 2006, s.272.  
48 Bell 1976. 
49 Petrusek 2006, s.274. 
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4.6 Superindustriální spole čnost 
 

Označení nového typu společnosti představuje výše již zmíněný Alvin 

Toffler. Ve své knize z roku 1970; Šok z budoucnosti; nachází termín pro 

„extrémně rozvinutou industriální společnost disponující technologií, která 

je nejen schopna saturovat primární a sekundární po třeby svých členů, ale 

především umožňuje zrychlenou a adekvátní adaptaci na sociální 

zrychlení (akceleraci)“.50 V kontextu sociálních sítí a virtuálních komunit 

pak můžeme zvýraznit autorovu orientaci na prost ředí. To je v rámci 

superindustriální společnosti dynamické a nestabilní, dožadující se 

přiměřeně pružné organizace. V Tofflerově společnosti se také proměňuje 

tzv. řídící hierarchie. Tato hierarchie p řestává být stabilní a mění se ve 

variabilní strukturu, která, jak brzy uvidíme, je t ypická pro prostředí 

sociálních sítí. Ve svých úvahách autor dokonce nab ízí i sociálně 

psychologické hledisko: superindustriální společnost předpokládá funkční 

oddanost svých členů, klade důraz na jejich rychlou adaptabilitu na dané 

prostředí, na osvojování nových znalostí, vytvá ření nových vztahů ke 

konkrétním místům, věcem a zejména pak k lidem. Alvin Toffler se svou 

ženou Heidi zaujal v rámci diskurzu studia progresi vních společností 

pevnou pozici. V podstatě rozvinul všechna centrální témata, kolem nichž 

se dnes vede diskuze (zejména pak v kontextu sí ťové komunikace) – 

důsledky nových technologií pro životní způsob, chod sociálních 

organizací, pluralizace diferencovaných životních s tylů, problém 

technologického a sociálního zrychlení apod. 51 Koncept superindustriální 

společnosti tak není jedinou skicou načrtávající obrysy současné síťové 

společnosti. Alvin Toffler své futuristické premisy zašti ťuje v pozdějším, a 

mnohem uznávanějším díle: Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky. 

Tady, o několik desetiletí posunut v čase, již hovoří o „virtualizaci“ 

sociálního světa, o počítačových systémech, které se stanou „substituty 

kapitálu“ či o nových formách manipulace s informacemi. 52 Toffler se tak 

                                                 
50 Petrusek 2006, s.426. 
51 Petrusek 2006, s.426. 
52 Tofflerovi 2001. 
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stává výjimečným prognostikem, do jehož teoretických rámců analogicky 

snadno zařadíme současné teorie nově strukturovaných společností. 

4.7 Perspektivní rámec studia sociálních sítí 
 

Úkolem nabídnutých konceptuálních východisek není p ostihnout celistvé 

filozofické, sociální či mediální vědění, které by mělo tvořit teoretickou 

základnu této studie o sociálních sítích a virtuáln ích komunitách. Zmíněné 

koncepty však mohou reprezentovat paradigma druhé p oloviny dvacátého 

století, jež se zaobírá myšlenkou sociálního vývoje . Do stejného 

perspektivního rámce by tak mohla pat řit Dahrendorfova „service class 

society“, „technologická společnost“ Jacqua Ellula, „mobilní revoluce“ 

B.Grosse či dokonce „civilizace na rozcestí“  od Radovana Richty. Autorit a 

jejich odborných pohledů je mnoho. Cílem mé práce je operovat s již 

hotovými metodologickými a teoretickými hledisky a při popisu zdánlivě 

nových jevů a situací si uvědomit jejich inspirativní východiska.  

Isaac Newton jednou prohlásil: „dohlédl jsem dále, protože jsem stál na 

ramenech obrů“. Co obrové předpověděli a zda se jejich prognózy 

naplnily, to bude také tématem dalších kapitol. 
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5 Diskurz a p řístupy k jeho analýze 
 

5.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Tato práce se snaží vycházet ze širokého rámce pers pektiv umožňujících 

nahlížet na problematiku sociálních sítí. Co však v šechna tato hlediska 

spojuje, je „diskurz“, tedy nejen terminologická so učást názvu této studie, 

ale především jakási kontextuální optika, pomocí níž můžeme sociální síť 

analyzovat hlouběji. Následující kapitola se pokusí zasadit diskurz do 

konkrétnějšího pojetí, protože, jak se brzy dozvíme, tento t ermín se může 

vztahovat k vysoce rozmanitým způsobům uvažování.  

Tato kapitola tak nabízí jakýsi metodologický násti n pro zkoumání sociální 

sítě. Analýza diskurzu je zde potom p ředestřena jako určitý obecný přístup 

k sociální realitě.  

5.2 Historický exkurz do sv ěta diskurzu 
 

Pokud vyjdeme ze slovníkových významů pojmu diskurz v angličtině a 

francouzštině (discourse,dicours), dospějeme k modalitám jako rozhovor, 

vyprávění, diskuze, rozprava o nějakém tématu. V tomto obecném pojetí 

byli s tímto pojmem srozuměni již sofisté jako Platon nebo Aristoteles. 53 

Do paradigmatu francouzské filozofie 17. století se  dostává díky 

Descartově Rozpravě o metodě (Discourse de la méthode)  a do 

moderního a našemu zkoumání blízkého uvažování se d iskurz prosazuje 

prostřednictvím jazykovědy. Lingvistické zkoumání se během 19. a 20. 

století postupně přesouvalo od nejnižších jazykových jednotek, jako je  

hláska, k jednotkám vyšším. V druhé polovin ě dvacátého století tak 

mediální teoretik Teun van Dijk důsledně rozpracovává, pro označování 

jazykových útvarů nad úrovní věty, právě pojem diskurz.54 Postupným 

pronikáním termínu do nejrůznějších vědních disciplín se pojetí diskurzu 

                                                 
53 Vávra in Šubrt 2008, s.204. 
54 Vávra in Šubrt 2008, s.205. 
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stává více a více rozrůzněnějším.55 „Jednu z příčin ztráty této přesné 

významové hranice vidíme v proměnách chápání diskurzu jako jednotky 

vymezené lingvisticky, textově i situačně v pojmosloví filozofie a spolu 

s tím i mnoha tradičních i nových vědních oborů (lingvistika, literární 

teorie, pragmatika, rétorika, sociologie, mediální studia, etnometodologie, 

kategoriální analýza) a v nemenší mí ře také u mnoha škol a badatelů (de 

Saussure, Harris, Bachtin, Foucault, Althusser, van  Dijk aj.).“56 

5.3 Terminologický aparát 
 

Terminologický rámec chápání diskurzu si tak vymezu je neohraničený 

prostor možností na jeho nazírání. V mediálních stu diích se například 

termín váže k možnostem reprezentace a p řítomnosti ideologie 

v komunikaci a označuje skupinu výroků, výpovědí a formulací, které 

poskytuje jazyk k hovoru o určitém druhu vědění.57 Ve filozofickém (či 

epistemologickém) pohledu Michela Foucaulta je disk urz sledován 

prostřednictvím tzv. diskurzivních formací, které popisuj í jisté soubory 

historicky utvářených pravidel a konvencí podmiňující podobu diskurzu.58 

Denis McQuail potom pojetí diskurzu shrnuje jako „r ámec diskuze, v němž 

se o daném tématu hovo ří určitým způsobem“.59 

Francouzský jazykovědec Dominique Maingueneau termín diskurz 

zasazuje do soustavy tří opozic, v rámci nichž je termínu vymezeno jeho 

pojetí i zaměření.60 

1. Diskurz: věta jako jednotka desaussurovské langue.  Tato opozice 

navazuje na počátky zkoumání tzv.nadvětné (textové) syntaxe 

spojované se jménem amerického lingvisty Z.S.Harris e a s jeho 

statí Discourse Analysis z r.1952.61 

2. Diskurz: výpověd desaussurovské parole. Diskurz je vymezen jako 

situačně zakotvený komunikační akt i jako soubor podmínek, za 

                                                 
55  Bell, Garret, 1998. 
56  Kraus 2008, s.112 
57  Reifová a kol. 2004, s.46. 
58  Kraus 2008, s.113. 
59  Reifová a kol. 2004, s.46. 
60  Kraus 2008, s.113. 
61  Kraus 2008, s.113. 
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nichž tento akt vzniká. Klasifikační kritéria této opozice tvo ří žánry a 

analýza kontextu, v nichž se diskurz utvá ří.62 

3. Diskurz: jazykový systém (langue).  V této opozici proti sobě stojí 

jazykový systém abstraktních (virtuálních) jednotek  (foném, 

morfém, věta) a diskurz jako užití jazyka v kontextu. Jde tu např. o 

kontext názorový, profesionální, zájmový, či o kontext vyplývající 

z přináležitosti člověka k určité kategorii.63 

 

Právě poslední dvě „kontextové opozice“ budou tvo řit optiku zkoumání a 

nahlížení této práce. 

5.4 Diskurz jako kontext 
 

Již v souvislosti s vývojem sociálních věd ve 20. století se postupně 

objevuje potřeba zkoumat kontext jednotlivých výrazů, neboť každá nižší 

jazyková jednotka získává svůj význam pouze v širším kontextuálním 

rámci.64 K rozšíření diskurzivního přístupu přispívají zejména lingvisté a 

filozofové. I když zpočátku pojem diskurz nepoužívali, svým úsilím 

zkoumat jazyk v kontextu jeho společenského existence přispívají 

k důležitosti pozorovat komunikační akty v určitých souvislostech a za 

určitých podmínek. Kromě výše zmíněného Ferdinanda de Saussura, pro 

komplexnější chápání jazyka byl důležitý i příspěvek Johna L. Austina ve 

formě řečového aktu. Právě ten se zabýval závislostí významu a efektu 

jazykových projevů na jejich kontextu, na vzájemném postavení mluv čích 

nebo oprávnění k určitému řečovému výkonu.65 Význam diskurzu 

v kontextuálním pojetí vzrostl i v rámci sou časné sociální teorie. Můžeme 

se s ním setkat nap říklad u Anthonyho Giddense nebo Jurgena 

Habermase. Také v souvislosti s užším teoretickým r ámcem mediálních 

studií například Gunter Kress obecně charakterizuje diskurz jako 

„systematicky organizované způsoby výpovědí, vázané na určitá témata 

nebo oblasti.“66 

                                                 
62 Kraus 2008, s.113. 
63 Kraus 2008, s.113. 
64 Vávra in Šubrt 2008, s.204. 
65 Vávra in Šubrt 2008, s.204. 
66 Reifová a kol.2004, s.47., kurziva autor. 
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Teun A. van Dijk věnuje problematice kontextu značnou část své knihy 

Ideology: Multidisciplinary Approach.  Právě zde vnímá diskurz jako 

komunikační událost, která, kromě popisů různých úrovní, struktur a 

strategických zákonitostí textu či promluvy, je úzce spjata s kontextem. 

Samotný „kontext“ je velice problematický termín, k terý žádná teorie 

nemůže přesně vystihnout. Podle van Dijka se obecně jedná o 

„strukturovaný soubor všech vlastností sociální sit uace, která je do jisté 

míry relevantní pro produkci, strukturu, interpreta ci a funkce textu či 

promluvy.“67 

5.5 Kontextuální modely 
 

Právě vybrané atributy sociální situace hrají ve výsledn é podobě diskurzu 

hlavní úlohu. Kontext potom reflektuje prost ředí, v němž se diskurz 

spoludotváří, povahu členství jednotlivých komunikátorů, okolnosti, jež 

doprovází danou komunikační událost, podmínky, za kterých tato událost 

vzniká, atd.68  Důležitou součást kontextu tvoří ale nejen objektivní 

skutečnosti, ale zejména aktivní účastníci dané situace, které do ní vnášejí 

své vlastní kontextuální rámce. O těchto rámcích van Dijk hovo ří jako o 

kontextuálních modelech, jež náleží každé lidské by tosti. Kontextuální 

model představuje jistý filtr, skrze nějž proudí veškeré naše činnosti. 

Jedná se o reflexi takových procesů, které nás vedou ke konstruování 

sociální reality, chápání sebe sama a také daných s ituací, v nichž se 

komunikační událost odehrává.69 Podle van Dijka kontextuální modely 

vykazují podobné charakteristiky jako modely zkušen ostní.70 Tedy 

ústřední jádro jejich vlastností spočívá v neutichajícím procesu, který 

dominuje v našem sebevytváření. Jedná se o dynamický a stále 

aktualizující se proces, jenž nám p řináší stále nové perspektivy, jak vnímat 

sebe sama i okolní svět. Vychází však ze zkušenostní základny, kterou si 

budujeme v průběhu celého života. Struktura kontextuálního modelu b y se 

potom mohla charakterizovat jako jistý soubor situa ce (časové určení, 

                                                 
67 van Dijk 1998, s.211. 
68 van Dijk 1998, s.211. 
69 van Dijk 1998, s.82. 
70 van Dijk 1998, s.213. 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

31 
 

místo děje), okolností, prostředí, účastníků a rolí, které zastávají, vnímání 

vlastní identity a komunikační události, do které tyto atributy spolu 

vstupují.71 

V souvislosti se sociálními sítěmi je pojetí kontextuálního modelu velmi 

relevantní. Soustředí se totiž na sociální prost ředí a úlohu jednotlivých 

uživatelů dané komunity. Pojetí diskurzu tak potom posouvá n a 

pragmatickou úroveň. Kontextuální modely reflektují veškeré pragmatick é 

aspekty diskurzu jako je funkce sociální situace, z působy, jakými jsou 

uskutečňovány konverzační činnosti, výběr stylu, rétoriky a slovní zásoby 

nebo dalších způsobů, jakými je vytvářen význam a interpretace p říslušné 

komunikační události či daného prostředí.72  

5.6 Interdisciplinarita ve studiích diskurzu 
 

„Pokud jde o současné dělení sociálních věd, jsme na jedné straně svědky 

neustálého vzniku nových vědních oborů, na druhé straně je však silně 

pociťován nedostatek takovéto diferenciace. (…) V kontex tu s historickým 

vývojem, schopnost sociálních vědců komunikovat a sdělovat poznatky 

napříč obory byla v důsledku specializace oslabena, což dále posiluje 

tendenci izolovaného zkoumání sociálních jevů a ve své podstatě omezuje 

citlivost při posuzování sociálních problémů.“73 Zdůrazňování komplexity 

sociálních jevů, ale také jejich nestability a časovosti koresponduje 

s vývojem interdisciplinárního hnutí, které po druh é světové válce nabývá 

na síle. 

Samotné studie diskurzu (discourse studies) se v po lovině šedesátých let 

20. století strukturují jako multidisciplinární obo r mající své kořeny 

v lingvistice, literárních vědách a antropologii, diskurzivní studia se 

postupně rozšiřují do sociologie, psychologie, komunikačního výzkumu 

atd.. Podle Teuna A. van Dijka ideální diskurzivní analýza je ta, která si 

vymezuje své sociální, politické, historické, kultu rní a kontextové rámce 

zkoumání.74 V následující části bude proto analýza diskurzu chápána 

                                                 
71 van Dijk 1998, s.82. 
72 van Dijk 1998, s.212. 
73 Müller 2008, s.13. 
74 van Dijk 1998, s.199. 
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spíše jako určitý obecný přístup k sociální realitě, který má mnoho různých 

variant, jež často ani nesdílejí společná východiska kromě těch zcela 

nejobecnějších,75 než jako přesně vymezená technika výzkumu. 

Žádný sociální jev nemůže být zcela vytržen ze své fyzické, sociální či 

kulturní podmíněnosti. Každý projev diskurzu je nutně zakotven ve 

specifickém kontextu a vždy záleží na vybraném hled isku, které zaujmeme 

pro jeho zkoumání. Tato práce se tak nesoust ředí na dosažení naprosto 

přesného a objektivního (pozitivního) rámce poznání. Naopak spíše 

zaujímá optiku perspektivismu, který dnes p ředstavuje převládající 

poznávací východisko většiny sociálních vědců, a který charakterizuje 

stanovisko, že veškeré chápání je chápáním z ur čité perspektivy. 

Následující kapitoly se tak budou snažit nabídnout různé úhly pohledu, 

kterými je možno nahlížet na problematiku sociálníc h sítí. Ačkoli je oblast 

diskurzu vysoce multidisciplinární, tato studie nen í s to postihnout veškeré 

možné perspektivy k jeho posuzování. Zejména v kont extu sociální sítě 

Facebook tak byly vybrány čtyři hlediska společenských věd, jejichž teorie 

zde mohou najít své výrazné uplatnění – jedná se o diskurzivní 

perspektivu sociální antropologie, sociální psychologie, sociální politologie 

a politické ekonomie. 

 Perspektiva sociální antropologie je úzce spjata s  takovým kontextuálním 

diskurzem, v němž se strukturují kategorie členství jednotlivých uživatelů 

sociální sítě. Výsledné prostředí má potom silně strukturovanou podobu a 

fungování sociální sítě, včetně jejich uživatelů, je těmito formacemi silně 

ovlivněno. 

Perspektiva sociální psychologie zase reaguje na ta kový soubor 

kontextuálního modelu, v němž se dynamicky vytvářejí sociální role a 

chápání vlastní identity. Tyto subjektivní rámce js ou pro tyto kontextuální 

kategorie stěžejní a vystihují velkou míru teplého sociálního prostředí, 

v chladném virtuálním světě. 

Perspektiva sociální politologie se také pohybuje n a kontextuální úrovni. 

Středem jejího zájmu jsou způsoby formování angažovaného veřejného 

prostoru, do něhož účastníci sítě mohou vstupovat. Právě kontext sociální 

                                                 
75 Vávra in Šubrt 2008, s.204. 
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sítě jim pak nabízí možnosti, jak uchopit jejich eventu ální politickou moc a 

do jaké míry se aktivně podílet na příslušných komunikačních situacích. 

Poslední hledisko – perspektiva politické ekonomie se zabývá internetem 

jako tržním prostředím. Toto pojetí tak reflektuje zásadní kontextuál ní 

rovinu, totiž samotný hnací princip fungování sociá lní sítě. Pravidla trhu, 

komercionalizace a komodifikace nejen vytvá ří výsledný charakter 

virtuálního prostředí, ale především představují silný kontextuální vliv, jenž 

následně formuje samotné uživatele. 

Konkrétní metoda a způsob analýzy praktické části je součástí patřičné 

kapitoly (Kapitola 13). 

 

6     Program sociální sít ě: návrat ke komunit ě   
- diskurzivní perspektiva sociální 

antropologie 
 

6.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

V rámci této kapitoly je program sociální sít ě uchopen ve smyslu návratu 

ke komunitě. Sociální síť je zde charakterizována jako platforma 

neotribalistické společnosti. Virtuální komunita se potom metaforicky 

přirovnává ke „kmenovému uspořádání“, jež je údajně postmoderní reakcí 

na tuhost tradičního systému. Cílem antropologického hlediska je zá roveň 

studovat strukturu sociální sítě. Optiku takového zkoumání zastávají 

totemické klasifikace, které byly původně platné pro strukturaci p řírodních 

národů. Analogickým přirovnáním k těmto kmenovým formám uspořádání 

tak vidíme, že i v rámci sociální sít ě se strukturují kategorie členství 

jednotlivých uživatelů. Výsledné prostředí má potom silně strukturovanou 

podobu. 

6.2 Sociální antropologie - vznik a oblasti zkoumán í 
 

Základem každé společnosti je seskupení jedinců. Toto poskytuje základní 

materiál, z kterého se může společnost jako taková vyvíjet. Život dob ře 

organizovaných a stabilizovaných společností je tak komplexní, že je 
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těžké určit, který z mnoha p řítomných jevů je opravdu důležitý pro 

existenci společnosti.76 Při zkoumání jakéhokoli druhu společenství, 

v našem případě tedy sociální sítě (virtuální komunity), je proto velmi 

relevantní započínat rozbor jistou komparací různých typů společností. 

Teprve pak můžeme popsat konkrétní jevy, které se postupným vývo jem 

přidružily nebo naopak od sebe distancovaly. Hledání paralel a analogií 

v odlišných kategoriích mnohdy p řispívá k vytvoření nového pohledu na 

zkoumání dané problematiky. 

Sociální antropologie nám tak nastavuje nový rámec pro studium síťových 

společenství. Jako oficiální společenská věda se sociální antropologie rodí 

ve Francii a Velké Británii, kde její základy poklá dají Émile Durkheim, 

Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski a Alfred Reginal d Radcliffe-Brown, 

dědici francouzského osvícenství, naturalismu a pozit ivismu.77 

Představitelé sociální antropologie se snaží vysvětlit zejména lidskou 

odlišnost na základě rozmanitosti sociální existence. Lidé jsou podle n ich 

různorodí, protože žijí v různých typech společností a jsou podřízeni 

odlišným sociálním pravidlům. Předmětem zkoumání sociální antropologie 

je především sociální struktura a společnost je chápána jako realita 

nejvyššího řádu, která determinuje individuální jednání a vědomí.78 

Z různých společenských věd má sociální antropologie nejblíže 

k sociologii. Radcliffe-Brown ji nazýval srovnávací  sociologií a James 

George Frazer, první profesor sociální antropologie  na univerzitě 

v Liverpoolu, označil sociální antropologii za odvětví sociologie zabývající 

se přírodními národy.79 

Právě komparativní perspektiva je úst ředním prizmatem, skrze nějž 

budeme virtuální komunitu podrobovat bližší analýze . V konfrontaci 

s výsledky antropologického bádání si tak m ůžeme uvědomit, že to, co 

pokládáme za obecné, je vlastně specifické a že řadu problémů současné 

společnosti lze vysvětlit pouze ve střetu s jinými myšlenkovými, 

                                                 
76 Wolf 1999, s.43. 
77 Budil 2003,s.13. 
78 Budil 2003 
79 Budil 2003, s.14. 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

35 
 

hodnotovými a normotvornými systémy a kulturami. 80 Právě následující 

podkapitoly nabízejí srovnávací hledisko jednoho z takových systémů. 

6.3 Návrat ke komunit ě 
 

V devadesátých letech 20. století p řichází francouzský sociolog Michal 

Maffesoli s ideou tzv. neotribalistické společnosti. Označuje tím tak 

fenomén postihující návrat „kmenového uspo řádání“, jež je údajně 

postmoderní reakcí na tuhost tradičního systému státní politické 

organizace a stereotypizovaného životního stylu ovl ádaného masovou 

kulturou.81  Sociologicky je neotribalismus reakcí na to, čemu se obvykle 

říká „atomizovaná společnost“, společnost relativně izolovaných individuí, 

jimž se rozpadla tradiční společenství (sdružení, spolky, karetní hry, 

šachové turnaje).82 Vznikají tak nové kmeny s dynamikou kmenové 

psychologie (termín G.Deleuze), která se projevuje formováním nového 

typu skupin nezřídka spjatých s novou formou sociální solidarity. 83 

Nacházíme se v době, kdy jsme se vyvázali z tradi čních struktur. Jsme 

sice svobodni, ale osamoceni, uprost řed přelidněného světa. Člověk je 

však tvor společenský a jeho přirozený instinkt mu velí se sdružovat, 

vytvářet nové společenské vztahy, které budou oboustranně výhodné. 

Spojuje nás tak touha po návratu ke komunitnímu zp ůsobu života. 

Vzhledem však k stále zvyšující se hustot ě obyvatel této planety, je těžké 

nalézt místo, kde tato nová společenství vytvářet. V roce 1900 žilo na 

zemi přes půldruhé miliardy lidí, v roce 2000 jich napo čítáme kolem šesti 

miliard.84 Jedním z řešení pro tento nebývalý demografický růst 

symbolizuje právě vznik sociální sítě.85 

Mluvit a uvažovat o soudobých formách spole čnosti v termínech sociální 

antropologie je dnes samozřejmě nejen možné, ale dokonce poměrně 

časté: například francouzský etnolog Marc Augé uvažuje o „antr opologii 

současných světů“, polský antropolog Michal Bukowski zase hovo ří o 

                                                 
80 Wolf 1999, s.43. 
81 Petrusek 2006, s.218. 
82 Petrusek 2006, s.220. 
83 Petrusek 2006, s.220. 
84 Lévy 2001, s.12. 
85 Stejné téma jsem také již zpracovala v seminární p ráci k předmětu Nová média a společnost. 
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„antropologii lidské racionality“, Roch Sulima prac uje s „antropologií 

každodennosti“ apod.86 Stejnou perspektivu zkoumání proto můžeme 

nabídnout i sociální síti, virtuální komunitě, která, jak ukážou následující 

podkapitoly, vykazuje mnoho společných prvků právě s kmenovým 

uspořádáním společnosti. 

6.4 Claude Lévi-Strauss a pojetí kmene 
 

Jednou z nejvýraznějších osobností sociální (i strukturální) antropolo gie je 

Claude Lévi-Strauss. S výjimkou Clifforda Geertze ž ádný jiný antropolog 

dvacátého století nedosáhl srovnatelného ohlasu u š iroké intelektuálně 

zaměřené veřejnosti.87 Většinu svého života zasvětil Lévi-Strauss 

terénním výzkumům a studiu indiánských kmenů. V duchu učení Émila 

Durkheima a Marcela Mausse vědec popíral existenci kvalitativních rozdílů 

ve způsobu, jakým posuzuje realitu archaická a moderní sp olečnost. 

Claude Lévi-Strauss se pokusil dokázat, že „primiti vní“ logika „chladných“ 

přírodních národů je schopna generalizovat, klasifikovat a analyzova t 

stejným způsobem jako logické myšlení „horké“ moderní civiliza ce.88 

Lévi-Strauss svou práci plně odkazuje studiu tak zvaných p řírodních 

národů a zkoumá jejich formy uvažování, logiky a procesy strukturace. Na 

základě jeho díla tak můžeme reflektovat soudobou podobu virtuálních 

komunit, jako jednoho z typů postmoderních společností. 

Je nutné připomenout, že „klasické socioantropologické pojetí kmene je 

dnes  (podle Encyklopedie sociální a kulturní antropologie  A.Barnarda a J. 

Spencera z roku 1998) v moderní antropologii tabuiz ováno jako málo 

„politicky korektní“, ačkoli některá společenství stále ještě sama toto 

označení pro sama sebe používají.“ 89 Evolucionisté kmenem rozumí 

společenství větší než klan a menší národ. 90 Pro možnost 

antropologického posuzování sociální sítě budeme tedy předpokládat, že 

virtuální komunita charakteristiky kmenu nabývá, ne bo že se v jejím rámci 

jisté podoby kmenů či klanů vytvářejí 

                                                 
86  Petrusek 2006. 
87  Budil 2003, s.300. 
88  Budil 2003, s.312. 
89  Petrusek 2006, s.218. 
90  Petrusek 2006, s.218. 
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6.5 Sociální sí ť jako systém totemických klasifikací 
  

Pro zpřesnění této komparativní analýzy nejd říve zaujměme specifické 

hledisko. Jeden ze systémů popisující kolektivní pojmenování p řírodních 

národů je totemismus. Tento koncept představuje sociální instituci 

s archaickým souladem praxe a víry. Práv ě totemismus tvoří ústřední 

teoretický koncept Lévi-Straussova díla a nabízí op tiku pozorování života 

daných společenství. Ve svých strukturalistických studiích Lévi- Strauss 

představuje totemismus jako příklad třídícího, klasifikačního myšlení 

přírodních národů, které je analogické a formálně rovnocenné modernímu 

myšlení.91 Ve svém původním pojetí popisuje totemismus zejména „víru 

v příbuzenský vztah mezi určitou skupinou – klanem – na jedné stran ě a 

totemovým zvířetem nebo rostlinou na straně druhé.“92 V rámci virtuálních 

komunit zřídka kdy najdeme ritualizované vztahy z oblasti ros tlinné či 

živočišné říše. Musíme proto totemismus posuzovat v jeho širší m 

kontextu. Podle É.Durkheima, „jestliže základ totem ismu tkví ve volbě 

určitého zvířecího nebo rostlinného druhu, p řesto ho nelze omezit pouze 

na tuto úlohu.Totemické prvky lze rozší řit na všechno kolem. Na vlastní 

podklad, z něhož totemická bytost vychází, na věci, které se jí podobají, 

na různé bytosti, s nimiž je neustále ve vztahu.“ 93 Právě odtud plyne 

analogie se sociální sítí. Samoz řejmě, že „klany“, které vznikají v jejím 

rámci, se sdružují podle jiných pravidel než klany přírodních národů. 

Spojuje je však – alespoň podle Maffesoliho – osobitý p řístup k prožívání 

každodennosti.94 Konkrétně v rámci sociální sítě Facebook  vzniká 

nesčetné množství klanů – tedy jakýchsi sociálních skupin – jejichž 

strukturu tvoří totemické prvky. V nejširším slova smyslu lze hov ořit o 

totemismu, když (1) všichni členové kmene jsou rozdělení do totemických 

skupin, (2) tyto skupiny se nějakým způsobem vymezují, (3) při rozhovoru 

s jinou skupinou se označují společným jménem, (4) používají totemický 

znak a (5) respektují svého patrona. 95 Na platformě Facebooku tedy 

                                                 
91  Budil 2003,s .419. 
92  Gennep in Budil 2003, s.416, 
93  Lévi-Strauss 2001, s.104. 
94  Petrusek 2006,  s.220. 
95  Lévi- Strauss 2001. 
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totemické skupiny vznikají, protože (1) všichni členové Facebooku mohou 

být, a většinou jsou, rozděleni do různých zájmových skupin – jako je 

např. Český Facebook, Univerzita Karlova, Art , Milujeme fotbal atd. (2) 

v konkrétním případě Českého Facebooku se tato skupina vymezuje jako 

„Skupina Český Facebook (původně "Kolik je čechů na facebooku?"96) 

mění svou tvář. Chceme společnými silami podporovat zajímavé 

věci…”,97(3) Český Facebook se při interakci s jinou skupinou či jinými 

členy Facebooku označuje tímto názvem, (4) jejich znakem je rozlišovací 

ikona (viz obrazová příloha č.2), (5) všichni členové této skupiny se 

vztahují ke svému zakladateli (patronovi) – v p řípadě citované skupiny 

dokonce k „celebritě českého Facebooku“.98 

6.5.1 Genealogie virtuální komunity 
 

Další totemické atributy Facebooku vyplývají ze sam otné struktury této 

sociální platformy a především z vlastností jeho členů.99 V maorské tradici 

je celý vesmír propojen jedním obrovským p říbuzenským vztahem. Říká 

se, že domorodec se cítí velice zle, jestliže nem ůže do nejmenších 

podrobností sledovat své příbuzenské vztahy. S neuvěřitelnou vášní 

zkoumá Maor svou genealogii, srovnává ji s p říbuzenstvím hostů a hledá 

společné předky. Uvádí se příklad jedince, jenž si pamatoval tisíc čtyři sta 

osob ze svého rodokmenu.100 Každému uživateli Facebooku se v jeho 

osobním profilu zobrazuje počet přátel, s nimiž vstoupil do vzájemného 

vztahu. I když se nemusí jednat o p říbuzenské vztahy, podobně jako u 

Maorů, i zde platí jasný princip: hledání spole čných přátel, vytváření jakési 

genealogie své životní cesty. Uživatel Facebooku ta k v rámci tohoto 

virtuálního prostředí pátrá po lidech, které kdy za sv ůj život potkal, a 

naráží na další společné osoby, jež tvoří součást obrovské sítě 

propletených lidských osudů. Ačkoli se míra zaujatosti individuálně 

odlišuje, Facebook byl stvořen pro to, aby se tyto vztahy mohly co 

nejpodrobněji prozkoumávat. Členové této komunity tak mohou být, stejn ě 

                                                 
96  Názvy skupin jsou p řepsány ve své původní podobě, tudíž včetně gramatických chyb. 
97  Zdroj: Facebook. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW:< www.facebook.coml>. 
98  Lévi-Strauss 2001. 
99  Pro bližší pochopení základního fungování sít ě Facebook viz Kapitola 10. 
100  Lévi-Strauss 2001, s.37. 
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jako maorský domorodec, frustrováni, je-li jim odep řen přístup na osobní 

stránky přátel a nemohou-li se tak zabývat „studiem“ svých vz ájemných 

vztahů. Pozorování života ostatních je totiž nejen hnacím  principem 

Facebooku, ale především jednání každého z nás. 

Genealogická zkušenost, která je totemismu vlastní,  však není pro 

antropologické pojetí sociální sítě zcela irelevantní. Ačkoli strukturalistická 

metodika studia totemických skupin často reflektuje jistá pravidla pro 

určení původu pokrevních příbuzenství a pro znalost skutečných svazků, 

fenomén „příbuzenství“ zůstává platný i pro oblast virtuálních komunit. 

V současném světě postmoderních svazků, vyvázanosti z tradičních 

struktur a způsobu formování a udržování rodin se zvyšuje pot řeba pro 

obnovení „opravdové“ (pokrevní) propojenosti lidstva. Díky však novým 

způsobům vytváření mezilidských vztahů – především ve světě 

elektronických médií – je krevní spojení nahrazeno digitálními synopsemi 

sociální sítě. V rámci virtuálních komunit, jako je práv ě síť Facebook, se 

vytvářejí sociální vztahy, které se dotýkají jisté úrovn ě příbuznosti. Slovo 

totem pochází z algonkinského jazyka Odžibwejů. Výraz ototeman 

přibližně znamená něco jako „pochází z mé rodiny“ a jde o vztah, který 

vyjadřuje klanovou příslušnost: pindiken nindotem: „Vstup můj klanový 

bratře!“.101 Analogické vyjádření „klanové příslušnosti“ můžeme sledovat 

právě v rámci sítě Facebook, kdy vytváření sociální vztahů probíhá 

iniciační výzvou: „Přidej si mě jako přítele!“. 

6.5.2 Totemová logika 
 

Na základě etnografických poznatků o totemismu James George Frazer 

definoval totemismus jako „společenství mužů a žen, kteří se nazývají 

jménem totemu, věří, že jsou jedné krve, pocházejíce ze spole čného 

předka a cítí se svázáni závazky jeden ke druhému a s polečnou víru 

v totem“.102 Podle jeho nové teorie archaický člověk není schopen pojímat 

život jako abstraktní kvalitu a hledá zp ůsoby jak jej uchovat v určitém 

materiálním objektu, jenž však není prezentován jak o konkrétní 

                                                 
101   Lévi-Strauss 2001, s.26. 
102   Budil 2003, s.418. 
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individuum, ale jako obecná t řída. Právě sociální síť toto konkretizované 

podobenství nabízí. „Společná víra v totem“ se potom projevuje bu ď 

členstvím v určitých podskupinách sítě Facebook, anebo ji lze chápat v 

kontextu sítě na nejvyšší úrovni. Abstraktní kvality života a p říbuzenství 

jsou zhmotněny a vizualizovaný v rámci obsáhlé komplexnosti soc iální sítě 

Facebook a jejích komunit. Toto zp ředmětnění můžeme sledovat např. na 

seznamech přátel, které jsou vystaveny na profilech jednotlivýc h uživatelů, 

na poznámkách o procesech jejich „propojování“ 103, na fotografiích 

dokumentujících provázanost do sítě zapojených jedinců, atd. 

Příbuzenství se tedy v tomto prost ředí posuzuje jako digitální propojenost 

uživatelů sociální sítě, která je viditelná a snadno uchopitelná. Z hledis ka 

totemických struktur již však nelze hovo řit o rituálech a pravidlech, které 

tuto pokrevní třídu formují (jako jsou řízené soustavy manželství – 

exogamie a endogamie). 

Lévi-Strauss v knize Totemismus dnes (1962) a Myšlení přírodních národů 

(1971) vymezuje pojem bricolage pro označení způsobu archaického 

myšlení, jehož produktem jsou klasifikační systémy pracující s různými 

přírodními a sociálními fenomény.104 Součástí bricolage je potom 

totemová logika, která se pohybuje v analogiích mez i různými rovinami 

přírodní a sociální reality.105 V souvislosti se sociální sítí se nám nabízí 

nová perspektiva tvořící jistou matrici pro uvažování v rámci klasifika čních 

systémů. Touto perspektivou je další rovina reality, totiž  realita virtuální. 

Virtuální prostředí sociální sítě, stejně jako přírodní prostředí archaické 

společnosti, podmiňuje jednání a formování svých totemických skupin. 

V australském totemismu lze podle Radcliffa-Browna identifikovat několik 

znaků, které se vztahují k symbolickému vyjád ření prostředí daného 

kmenu: je to totem (reprezentovaný zví řetem, rostlinou, deštěm, sluncem, 

apod.), posvátná místa nacházející se na území p říslušné skupiny a 

mytické bytosti, které v mýtickém čase snů („dreamtime“) učinily dotyčná 

místa posvátnými.106 Zejména dva poslední znaky jsou úzce spojeny 

                                                 
103   Tyto informace se zobrazují na „zdi“ uživatele –  např. „Jan Novák a Petr Dvo řák se stali 
přáteli“. 
104   Lévi-Strauss 1996. 
105   Lévy 2001. 
106   Budil 2003, s.419. 
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s klasifikačním systémem sociální sítě. V knize Internet Culture David 

Porter charakterizoval virtuální komunitu jako „zah radu ve stroji“107, Nicole 

Stranger píše o „Zemi Oz, která existuje, ale nemá žádné místo určení“108, 

William Gibson se ke kyberprostoru vztahuje jako k halucinogennímu 

stavu.109 I když jsou „posvátná místa“ sociální sít ě zdánlivě neuchopitelná, 

„mýtické bytosti“ v podobě virtuálních uživatelů se neustále podílejí na 

jejich vytváření. V případě sociální sítě Facebook můžeme definované 

znaky pozorovat na několika jevech. Jedním z nich je nap ř. Zeď.110 Toto 

virtuální místo činí daní uživatelé „posvátné“ tím, že se k n ěmu neustále 

odkazují. Je to domovská základna každého člena sítě a zároveň médium, 

jehož prostřednictvím probíhají nejrůznější formy interakce. Tuto Zeď 

uživatelé nestaví mezi sebe, ale naopak je to most sloužící k vzájemné 

komunikaci a porozumění (ať už se jedná a o jednotlivce nebo skupiny). 

Metafora „času snů“ potom odkazuje ke Gibsonově představě halucinace. 

Čas na Facebooku není definovatelný, protože tvo ří jednotu pro všechny 

uživatele - i když právě ti pocházejí z různých časových pásem. 

Virtuálnost nového prostředí tak do jisté míry nahrazuje mýtickou rovinu 

prostředí archaického – obě totiž propojuje stěžejní klasifikační prvek, totiž 

symboličnost. 

6.5.3 Facebook a symbolické hry 
 

Podobně jako u totemických skupin, i v p řípadě virtuální komunity 

symboličnost nabývá nesčetné množství forem. V souvislosti 

s odkrýváním analogií mezi p řírodními národy a „kmeny“ sociální sítě 

narážíme zejména na kolektivistickou podstatu exist ence a jednání 

daných společenství. Ačkoli rozdíly mezi kolektivním a individuálním 

sebevyjádřením vybraných jedinců zkoumá sociální psychologie (viz další 

kapitola), v kontextu sociální antropologie se m ůžeme setkat především 

s kategorizací označení příslušných kolektivů. Například při studiu chování 

jihoamerických Kaďuvejů se Claude Lévi- Strauss zaměřil na problematiku 

                                                 
107  Porter 1997, s.51. 
108  Benedikt 1991, s.53. 
109  Gibson 1986 
110  Kapitola 10 vysvětluje fungování Zdi i dalších aplikací sít ě Facebook. 
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tetování. Ve svých poznámkách pak uvedl, že „dekora ce je vymyšlena pro 

tvář, ale tvář existuje pouze skrze dekoraci a díky dekoraci tvá ř získává 

svou sociální prestiž a mystický význam. Tetování t ak představuje 

symbolické ustavení člověka.“111 Slovo „tvář“ je pro účely této studie velmi 

příznačné.112 Pokusme se v p ředchozí citaci nahradit slovo dekorace 

slovem Facebook. Lidé v nejrůznějších typech společnosti vstupují do 

kolektivních struktur, aby získali sociální prestiž  a svou osobnost mohli 

symbolicky ustanovit. V kontextu sociální sítě se potom tato skupinová 

metafora ještě více akcentuje. „Naše tvá ř existuje pouze skrze Facebook a 

díky Facebooku si získáváme sociální prestiž.“ Jedi ně pomocí 

ustanoveného kolektivu se můžeme my, jako individua, projevovat. Stejně 

tak, jak je tomu v archaické spole čnosti, naše osobnost se definuje 

totemickou klasifikací dané skupiny – nikoli jedinc e. 

6.6 Shrnutí antropologické části: krize orientace 
 

„Vidíme, že výraz totemismus byl použit na neuv ěřitelné množství vztahů, 

jež vznikají mezi lidskými bytostmi a p řírodními druhy nebo jevy. Proto je 

nemožné dospět k postačující definici – každá definice totemismu je bu ď 

natolik zvláštní, že vylučuje mnoho jevů, které jsou běžně označovány za 

totemické, nebo natolik obecná, že zahrnuje p říliš mnoho jevů, které však 

nelze dostatečně určit.”113 V komparativní perspektivě myšlení přírodních 

národů jsme mohli nalézt několik analogií vystihující kmenový charakter 

sociální sítě. Je nutné připomenout, že jsme s termínem totemismus 

pracovali na jeho velmi obecné rovině, a tím tak vyloučili mnoho jeho 

podstatných jevů – jako je tabu, rituál, incest, exogamie, endogami e, 

systémy uctívání apod. Pominuli jsme i významné pra vidlo pro vytváření 

totemické skupiny, totiž, že „žádný člen skupiny nemůže změnit svůj 

původ“114 a že jeho identifikace musí být sepjata pouze s je dnou skupinou. 

Tyto podmínky se však reflektují v prom ěně společnosti a obecného 

zrychlení společenské změny. Filozof Břetislav Horyna formuluje 

                                                 
111 Budil 2003, s.306. 
112 Facebook (face= z angl., tvář, obličej). 
113 Piddington in Lévi-Strauss 2001, s.17. 
114 Lévi-Strauss 2001, s.17. 
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filozofickou diagnózu stávajícího věku světa jako „krizi orientace“. „Naše 

současnost má mnoho jmen, protože p řipustila mnoho orientací“.115 Tato 

formule nám tak nenabízí jen možnost pozorovat sou časný svět ve 

srovnávací perspektivě světů odlišných. Popisuje i totemickou klasifikaci 

samotné sociální sítě. Jak již bylo zmíněno výše, uživatel Facebooku se 

může stát členem jakési zájmové podskupiny této sítě. Zároveň však 

může být členem neomezeného počtu dalších skupin a z nich také kdykoli 

vystoupit. Tento dynamický charakter tvorby „kmenu“  se tak podstatně liší 

od archaického způsobu totemické klasifikace. Pluralita identifikací je však 

prostým faktem, který odráží mnohoznačnost, mnohotvárnost a 

mnohorozměrnost virtuálního světa. Identifikace pomocí totemických 

klasifikací je tak pouze jedna z možností, jak na t ento komplikovaný 

prostor nazírat. 

 

  

                                                 
115 Horyna 2001, s.10. 
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7    Program sociální sít ě: skute ční lidé ve     
skute čném sv ětě  - diskurzivní perspektiva 
sociální psychologie 

 

7.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Cílem druhého diskurzivního hlediska – perspektivy sociální psychologie – 

je obhájit, že virtuální komunita je souborem skute čných lidí, vstupujících 

do skutečných interakcí ve skutečném světě. Tato kapitola se tak výrazně 

zaměřuje na samotného člena sítě, na chápání jeho vlastní identity, 

formování rolí a přístupu k sociální realitě. Sociální hledisko je potom 

akcentováno v popisu vztahů a interakcí, do kterých daní členové vstupují. 

Perspektiva sociální psychologie tak zároveň odkazuje k dalšímu z cílů mé 

práce, totiž analyzovat toho, kdo v prost ředí sítě působí. 

7.2 Sociální psychologie -  vznik a oblasti zkoumán í 
 

Od starověku vznikaly a fungovaly nejrůznější formy společenství, v nichž 

jednotlivé lidské bytosti (tj. jedinci) utvá řely a udržovaly vztahy 

k vzájemnému prospěchu. Problémy spojené se sdružováním podnítily 

vznik různých pojetí podstaty člověka ve vztahu k společnosti. Postupem 

času tak vykrystalizovalo několik myšlenkových proudů zkoumajících tuto 

problematiku. Kromě již vymezené socio-antropologické perspektivy se 

v kontextu analýzy společností vymezila ještě jedna významná 

společenská disciplína, a to sociální psychologie. 116 

Vznik sociální psychologie v podobě, v jaké ji známe dnes, m ůžeme 

nejspíše datovat na samotný začátek 20. století. V roce 1908 vzniká 

významné dílo sociologa Edwarda Rosse – Social Psychology, které se 

zabývá otázkou „rovin a proudů, které naleznou své bytí v p řítomnosti lidí 

                                                 
116 Hewstone, Stroebe 2006,  s.32. 
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v důsledku jejich spojení“.117 Právě spojování jedinců do jedné entity 

společenství je klíčovým podnětem pro fungování sociální sítě. Orientace 

na sociální aspekty je p ři analýze právě sociální sítě stěžejní. Perspektiva 

sociální psychologie nám tak nabízí důležitá hlediska pro zkoumání 

virtuální komunity; prvním z nich je vliv spole čnosti (komunity) na 

jednotlivé členy, druhým pak role jedince coby základního stave bního 

kamene tohoto typu společenství. 

7.3 Sociální realita  
 

S ohledem na nejnovější teoretický vývoj sociální psychologie je nutno 

učinit několik aktualizací. Jednou z nich je oblast, která s e týká zájmu o 

sociální konstrukci sdílené reality . Toto téma vzešlo z evropské 

fenomenologie a sociologie a v sociálně-psychologických publikacích se 

až donedávna neobjevovalo. Na samém začátku byly studie společensky 

sdílených vnímaných okolností a také prost ředků, jejichž pomocí si 

komunikující jedinci vytvářejí každodenní realitu. Sdílené realitě dodávají 

psychologové sociálně-psychologický význam především díky koncepci 

recipročního pohledu na realitu.118 

V knize Internet Culture se teoretik nových médií David Porter pozastavuje 

nad idealistickou myšlenkou některých „technofilů“, kteří virtuální komunitu 

chápou jako iluzi komunity, kde nejsou žádní skute ční (reální) lidé a žádná 

skutečná komunikace.119 

V méně radikálním pojetí je potom nejideálnější forma virtuální komunity 

nazírána jako jakési rozšíření komunity reálné.120 Virtuální prostředí je 

tedy často stavěno do protipólu sociálního prost ředí, ve kterém skutečně 

žijeme. Ať už se jedná o perspektivu, která virtuální realitu  chápe jako 

oblast stojící mimo realitu nebo jako prost ředí, jež je uměle generované 

počítačem, stále je opomíjena jedna důležitá skutečnost – totiž kdo stojí 

v jejím středu. 

                                                 
117 Hewstone, Stroebe 2006, s.39. 
118 Hewstone, Stroebe 2006, s.46. 
119 Porter 1997, s.50. 
120 Bell, Kennedy 2001, s.48. 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

46 
 

Sociální síť Facebook tvoří asi 320 miliónů uživatelů.121 To je celkem 

podstatné číslo, vzhledem k faktu, že tyto uživatelé zde fungu jí pouze 

v rámci a skrze digitální prost ředí. Může se tedy jednat o jinou, než 

sociální realitu, když zde působí tolik lidských jedinců vstupujících do 

vzájemných sociálních interakcí? 

Touto otázkou tak jen pouze navazuji na již n ěkolikrát rozvinutý koncept 

Petera Bergera a Thomase Luckamanna, kterým je opon entura subjekt-

objektového dualismu, respektive osvícenského názoru, že vedle sebe 

existují dva nezávislé řády – řád objektů a řád subjektů. Podle Bergera a 

Luckamanna se však subjektivní a objektivní mísí. „ Vztah člověka a jeho 

světa je ve vědomí obvykle převrácen. Člověk, tvůrce světa, je považován 

za výtvor tohoto světa a na lidskou činnost je pohlíženo jako na průvodní 

jev procesů, s nimiž člověk nemá nic společného (…). Objektivita 

sociálního světa pak znamená, že ho člověk vnímá jako něco, co existuje 

mimo něj.“122 V případě světa virtuálního je takové stanovisko ještě více 

akcentováno: kyberprostor je nahlížen jako svět, který byl uměle vytvořen, 

a to nikoli prostřednictvím soustředěné lidské činnosti, ale především 

pomocí technologie. Avšak v momentě, kdy tento svět přestaneme pojímat 

jako lidský výtvor, nastává velké nebezpečí, že na kyberprostror začneme 

nahlížet jako na nezměnitelnou skutečnost, s níž lidé nemají co 

společného, a v níž lidské významy už nejsou pokládány za  významy 

vytvářející tento svět, ale za významy odvozené „z povahy v ěcí“, nebo 

právě ze zmíněných technologických postupů. 

V době, kdy vznikala práce Petera Bergera a Thomase Luckm anna 

(1966), virtuální realita, a s ní spojená problemat ika sociálních sítí, byla 

jen útržkem ze světa science-fiction. Aplikace jejich konceptu je vša k 

v našem případě stále relevantní, protože kontext počítačem generované 

reality se posouvá na stejnou úroveň, kde působí jiné formy skutečností. 

Pro účely této studie je velmi důležité pojímat realitu virtuálních komunit 

jako realitu sociální, jako realitu živých bytostí,  které, a posteriori, vnáší do 

toho prostředí určitý význam. 

                                                 
121 Facebook Statistics [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW: 
<http://www.facebakers.com/>. 
122 Berger, Luckmann 1999. s.90,91. 
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V diskurzu literatury o kyberkultu ře narážíme na téměř radikální pojetí 

virtuální reality, podle nějž účelem virtuálních technologií není jen realitu 

simulovat, ale dokonce ji nahradit.123  Virtuální realita je tak pojímána 

nejen jako prostředí, které je skutečné, ale které může být i „něčím víc“ 

než je realita žitá (off-line). Podle Kevina Robins e nám pak toto prost ředí 

umožňuje „hrát si na Boha“ a vytvá řet si virtuální svět zcela podle svých 

představ.124 Z podobné perspektivy je také virtuální realita na hlížena jako 

„nové doména potěšení“125, která nás odvádí od všech omezení a 

problémů našeho běžného života a která právě může být „něčím víc“ než 

je realita žitá, protože nám nabízí únikový východ do perfektního světa 

bez chyby. I když by se takové hledisko snadno apli kovalo na internetové 

platformy jakou je např. Second Life, v kontextu sociálních sítí může tato 

teorie vykazovat jisté trhliny. Na rozdíl od „Druhé ho života“ je konkrétně 

Facebook seskupením reálných uživatelů, kteří se v naprosté většině 

případů neskrývají pod rouškou anonymity, ale vystupují zd e jako 

konkrétní bytosti, kteří své žité problémy a zážitky pouze „prodlužují“ za  

off-line hranice. Vzniká tak prostor skutečných identit, se skutečnými 

problémy, se skutečným břemenem běžného života, kteří pouze vstupují 

do jiných forem interakcí a jejichž žitá realita je  transformována digitálním 

kódem. Nastal čas přesunout virtuální kulturu do skutečného světa.  

Samozřejmě, že elektronická média mění způsob našeho života. Již Josua 

Meyrowitz zpozoroval, do jaké míry televize zm ěnila „logiku sociálního 

řádu“ a také Antony Giddens popsal nově vzniklá technologická prostředí 

jako „inverzi reality“, v rámci níž žijeme v napros to odlišném smyslu než 

kdy jindy v naší historii. 126 

Howard Rheingold však ve své knize The Virtual Community přináší nové 

poselství pro posuzování virtuálního prost ředí: zkusme virtuální řešení 

aplikovat na problémy reálného světa a reálná řešení zase na oblasti 

virtuálna.127 

 

                                                 
123 Bell, Kennedy  2001, s.48. 
124 Robins 1996. 
125 Bell, Kennedy 2001, s.77. 
126 Bell, Kennedy 2001,s .89. 
127 Rheingold 2000. 
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7.4 Sociální identita 
 

„Pojem identity v posledních letech způsobil úplnou bouři článků“, 

poznamenal Stuart Hall v úvodu ke svazku studií pub likovaných v roce 

1996.128 Uběhlo pár let od napsání této věty a zmíněná bouře spustila 

lavinu. Žádný jiný ohled současného života zřejmě nevzbuzuje takovou 

pozornost filozofů, společenských vědců a psychologů jako problém 

identity. Nejde jen o to, že „výzkum identity“ se s tal samostatným a 

prosperujícím odvětvím. Jde o víc: „identita“ se stala prizmatem, jím ž se 

odkrývají, uchopují a zkoumají ostatní aspekty sou časného života.129 

Jedním z takových aspektů je právě sociální síť. 

V souvislosti s digitálními médii se postupem času objevuje fenomén 

virtuálních identit. V původním pojetí se virtuální identitou rozumí nově 

vytvořené vlastní JÁ, pomocí něhož vstupujeme do kyberprostoru. 

Virtuální identita tak může postrádat veškeré aspekty naší identity 

skutečné a my se tak můžeme stát kýmkoliv chceme. „Znám osobu, která 

tráví hodiny u počítače jako fantaskní postava, jež vypadá jako n ěco mezi 

Thorin Oakenshildem a Malým princem a jeho úkolem j e učit kouzla ve 

vesmírné kolonii. Ve skutečném životě je můj přítel otcem tří dětí a se 

svou rodinou žije v malém městečku v Coloradu.“130 Toto experimentování 

s identitou umožňuje anonymní kritérium prostředí internetu. Ve virtuální 

realitě se pak můžeme prezentovat jako různorodé osobnosti, které jsou 

skryté nebo zcela neznámé, zkoušíme si zde to, co m áme strach 

vyzkoušet či odhalit v reálné skutečnosti. Tajemství, které obklopuje 

virtuální identitu, podporuje člověka v tom, aby se vyjád řil více uvolněně a 

také opravdově, protože není spoután žádnými sociálními pravidly a 

očekáváním.131 Důležitým rozměrem internetové anonymity, která 

významně přispívá na tvorbu virtuální identity samotné, je abs ence 

fyzického vzhledu. Podle Cialdiniho jsou v b ěžném životě atraktivní lidé 

podstatně zvýhodněni – společnost preferuje udržovat kontakty s dob ře 

vypadajícími lidmi, protože optikou jejich skvělého vzhledu je pozitivně 

                                                 
128 Bauman 2004, s.166 
129 Bauman 2004, s.166. 
130 Rheingold 2000, s.147. 
131 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.188. 
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posuzována celá jejich osobnost.132 Vzhledem k tomu, že v kyberprostoru 

si můžeme dokonce vybrat i barvu svých virtuálních vlas ů, či se absolutně 

skrýt, méně atraktivní lidé tak ztrácí svou nevýhodu. Uživatel é internetu 

pak skrze svou virtuální identitu komunikují na ste jné úrovni, zbavení 

nerovností, které je doprovázejí v běžném životě.  

Neméně podstatný rozměr virtuální identity se projevuje také v interakci 

s ostatními jedinci. Udržovat si svou virtuální ide ntitu a vypadat v očích 

druhých, tak, jak chceme, již není usilovným proces em doplněným o 

obavy z osobnostního úpadku. Pod rouškou anonymity se můžeme 

kamkoli skrýt a v p řípadě nedorozumění si vytvořit identitu novou, či zcela 

z dané domény zmizet. Stačí stisknout tlačítko a ukončíme nepříjemnou 

konverzaci či dokonce již vybudovaný vztah bez jakýchkoliv 

společenských následků.133 

Sociální sítě však vyšly zcela opačným směrem. V kontextu virtuálních 

identit totiž vybudovaly jakýsi anti-trend a intern etu nasadily tvář – tvář 

jeho reálných uživatelů. Virtuální komunita Facebook není seskupením 

avatarů, smyšlených postav, ani směsicí prapodivných přezdívek. Jedná 

se o společenství konkrétních bytostí, které v nejčastějších případech, 

posouvají své skutečné vazby do prostoru síťové komunikace. Jejich 

identita v  tomto prostoru nadále zůstává virtuální, protože se stále jedná o 

prostor virtuálna. Avšak již to není prost ředí bez tváře (faceless), ale jde o 

celé album tváří (Facebook). Facebook internetové přezdívky a nově 

vytvořené identity přetavuje na občanská jména, na lidské bytosti, se 

jménem, příjmením a obličejem. Nejen, že tato sociální sí ť zcela odkrývá 

zástěnu anonymity, ale navíc je uživatel objektem výrazn é konkretizace. 

Kromě svého celého jména a fotografie, tvo ří totiž součást profilu každého 

uživatele doplňující informace.134 

Původní absence, či přetvoření fyzického vzhledu již nehraje svou roli. 

Klíčovým principem fungování sítě Facebook je naopak spojovat konkrétní 

jedince např. skrze fotografie z reálného života. Uživatelé pak  mohou na 

těchto zcela autentických fotografiích označit další uživatele, a tím tak 

                                                 
132 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.188. 
133 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.189. 
134 Obrazová příloha č.3 znázorňuje podmínky přihlášení do sítě,  kdy každý uživatel musí zadat 
své celé jméno a p říjmení.  
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vizualizace sociálních vztahů ještě narůstá. Vzhled je na Facebooku 

stejně důležitý jako v kontextu žité skutečnosti, ba nabývá ještě přednější 

úlohy, protože naše fyzické zobrazení může sledovat několik desítek či 

stovek členů sítě. To, jak vypadáme, již není situa čně zakotveno, náš 

vzhled, spolu s identitou, se stává p ředmětem zkoumání velmi širokého 

společenství, nezávisle na kontextu. 

Nerovnosti a jinakost, kterou prožíváme v žité skut ečnosti, se pak jen 

promítají do tohoto prostředí sociální sítě. Většina vztahů na Facebook má 

své kořeny v mimosíťové realitě. To znamená, že jednotliví uživatelé se 

setkali předtím, než se stali p řáteli na Facebooku. To, jací doopravdy 

jsme, tak lze v této virtuální komunitě jen těžko změnit. Práce na budování 

pozitivního já je zde, stejně jako v žité skutečnosti, nepřetržitým procesem. 

Narozdíl od anonymní virtuální identity, v tomto p řípadě se musíme snažit 

o udržování sociálních vztahů, protože jakékoli počínání v prostředí 

sociální sítě má společenské následky (nejedná se tak o novou doménu 

potěšení, jak již bylo zmíněno výše): kdybych např. oním jedním klikem 

ukončila nepříjemnou konverzaci či nemístně okomentovala dané 

fotografie, jen stěží bych se mohla do sociální sít ě vrátit s novou identitou, 

či nepozorovaně zmizet. Facebook není aplikace, skrze niž p řeměníme 

své vlastní já a naše vztahy s druhými. Facebook je  platforma, konkrétní 

prostor v našem životě, kam vstupujeme, abychom pracovali jak na našich 

vztazích, tak na sobě samých – na naší „virtuální identit ě“. 

7.5 Sociální role 
 

Již v roce 1902 rozvinul C.H.Cooley myšlenku, že d ůležitou součástí 

vlastní identity je také zpětná vazba, kterou dostáváme od druhých. 

Cooley popisuje sebepojetí jako „zrcadlové já“ a vy světluje, že domněnky 

o tom, jak o nás smýšlejí ostatní lidé, jsou základ ním kamenem mínění o 

sobě.135 Také G.H.Mead považuje sociální interakce jedince a jeho 

vnímání reakcí druhých lidí za důležité prvky formující sebepojetí. Mead 

se domnívá, že „já“ vyrůstá ze sociální zkušenosti, a proto jej chápe jako 

sociální strukturu, regulovanou společenskými normami, hodnotami a 

                                                 
135 Hayesová 1998, s.21. 
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kulturními vzorci.136 Vlastní identita se tak formuje jako jakási série rolí, 

které umožňují člověku interakci s druhými. 

Lidé definují sami sebe právě podle těchto sociálních rolí. Sociální role 

potom představuje určitý soubor představ, očekávání a společenských 

tlaků, které okolí vyvíjí na naši osobnost. To se nevyhn utelně podílí na 

vytváření vlastní identity a člověk posuzuje sám sebe právě v závislosti na 

tom, do jakých rolí vstupuje. A ť už se jedná o roli dcery, otce, manželky, 

podnikatele, zahradníka či kadeřnice, každá z nich reflektuje jistý 

očekávaný komplex chování, názorů, postojů a vlastností, kterých bychom 

v dané roli měli zastávat.137 

Když si člověk postupně hledá své místo ve společnosti, repertoár jeho 

rolí se podle E.Goffmana rozši řuje a různé aspekty „já“, které uplatňuje 

v každodenním životě, se rozvíjejí a kultivují. William James k tomu 

dodává, že „člověk má tolik společenských já, kolik je jedinců, kteří jej 

posuzují“.138 Jeden člověk tak může vlastnit několik identit (multiple 

identities).139 Právě již zmíněný Erving Goffman rozvinul koncept 

„mnohotných identit“ ve své metafo ře divadla. Podle jeho teorie, lidé si 

nasazují různé masky pro různé příležitosti, vždy v závislosti na tom, do 

jakého typu sociální interakce vstupují. Masky si s undávají až tehdy, kdy 

se objeví v soukromí zákulisí tohoto spole čenského divadla.140 Vždy tedy 

záleží na tom, s kým a v jakém prost ředí vstupujeme do vzájemné 

interakce a teprve pak můžeme vyhodnotit, jaký typ masky je vhodné si 

nasadit. 

Pro bližším vhledu do problematiky sociální sít ě, a především do komunity 

Facebook, však zjišťujeme, že aplikace těchto sociálních teorií je zde 

velmi komplikovaná. Ve svých počátcích byl Facebook univerzitní sítí, 

jejímiž členy byli zejména studenti. I když se v následující ch letech její 

členská základna značně rozšířila, jádro tvořili především mladí lidé, kteří 

vstupovali do vzájemných interakcí na p řátelské úrovni. Sociální role 

jednotlivců tak zde byla jasně definovaná v tomto p řátelském tónu a typ 

                                                 
136 Hayesová 1998, s.21. 
137 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.209. 
138 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.206. 
139 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.206. 
140 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.206. 
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chování a vlastností, které se od jednotlivc ů očekával, vykazoval znaky 

soukromého (zákulisního) já. V posledních letech vš ak můžeme sledovat 

velmi zajímavý trend, kdy na platformu sociální sít ě Facebook vstupuje 

široká škála jednotlivců, pocházející z rozmanité společnosti, v níž se 

střetávají jedinci s odlišným statutem, věkem či společenskou prestiží. 

Zásadní rozdíl od mimosíťového prostředí však spočívá ve formě, jakou se 

uchopují sociální interakce. Když Alenka vstoupila do říše za zrcadlem, 

spatřila svět, který se značně podobal tomu, který znala z každodenního 

života – avšak spolu s patrnými, či méně patrnými rozdíly.141 Sociální 

interakce, které probíhají na sociální síti, se tak é podobají těm, jež známe 

z naší žité skutečnosti. Ale stejně tak, jak v říši za zrcadlem, i za 

obrazovkou počítače dochází k jisté p řeměně některých obvyklých jevů.  

Prostředí Facebooku však nemůžeme srovnávat s prostředím Internetu 

obecně. Platí zde totiž zcela jiná pravidla, než p ři běžné konverzaci na 

chatu nebo při emailové korespondenci. Facebook, na rozdíl od té to čistě 

textové formy internetové komunikace, není opakem s ociální interakce 

tváří v tvář (face-to-face). Facebook chce naopak nabývat co 

nejpodobnějších charakteristik tohoto typu společenské výměny, který 

známe z běžného života. Ne nadarmo je právě tvář (face) součástí názvu 

této sociální sítě. Avšak, i když se jedná o komunikaci velmi podobno u, 

stále je to říše „za obrazovkou“. 

Zásadní odlišnosti nacházíme zejména v počtu komunikátorů, kteří mohou 

zároveň vstupovat do vzájemné interakce. Každý uživatel Fa cebooku 

může na svůj profil zveřejnit svůj status (co právě dělá, jak se má), který 

„vidí“ ti členové Facebooku, jež tvoří seznam jeho přátel. Právě 

v souvislosti s narůstajícím počtem uživatelů pak tento seznam „spojenců“ 

může obsahovat spolužáky, učitele, rodinné příslušníky či zaměstnavatele.  

V jediné fázi komunikace tak uživatel musí vstupova t do několika 

násobného počtu sociálních rolí. Goffmanův koncept divadla je zde 

pošramocen, protože daný jednotlivec si nemůže nasadit jednu masku 

vhodnou pro určitý typ sociální interakce, ale naopak musí zvolit takovou 

                                                 
141 Joinson, McKennam, Postmes, Rejpe 2007, s.205. 
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směsici očekávaných souborů chování, které je p řijatelné pro různé 

sociální skupiny. 

K metafoře divadla a jeho aktérů se řadí také významná metafora tvá ře, 

která k sobě přitahuje pozornost řady filozofů, etnologů, lingvistů (Levinas, 

Goffman, Schegloff). O tváři se mluví v souvislosti s r čeními ztratit tvář, 

udržet si tvář, které se v různých variantách objevují v řadě jazyků. (to lose 

face, to save face, to enhance face, to gain face, to put on a good face ), 

pojem tváře, reprezentující prestiž a image osoby, je tak odr azem vztahu 

mezi účastníky dialogu.142 Pro konkrétní případ Facebooku je tak toto 

přirovnání velmi příznačné – tvář, jako základní prvek této digitální 

platformy vystupuje, na rozdíl od ostatních forem i nternetové komunikace, 

jako prostředek dorozumívání i konstituce sociální pozice v da né virtuální 

komunitě. 

 K dalším zajímavým metaforám pat ří i tzv. Goffmanova kostka. Pro 

Goffmana se vlastní identita podobá kostce s mnoha stěnami: každá 

ploška je součástí osobnosti a ta, která je zrovna naho ře, se hodí pro 

epizodu, kterou člověk prožívá.143 Vrhání kostek je však na Facebooku 

velmi obtížné. Daný uživatel se často spoléhá na neformální atmosféru 

tohoto prostředí a volí takový typ komunikace, který je sice v s ouladu 

s většinou s ním propojených uživatelů, avšak vstupuje do kontradikce 

sociální role, kterou by měl zastávat v případě interakce s marginálními 

členy jeho seznamu (jako jsou nap ř. rodiče nebo nadřízený). Hodit 

kostkami tak, aby padla taková čísla, která by se líbila všem, je tak tém ěř 

nemožné. 

Uživatel se však nakonec vždy uchýlí k n ějakému typu výpovědi a pak jen 

s napětím čeká, jaké to bude mít následky. V souvislosti s tre ndem 

narůstajícího počtu sociálních rolí se pak objevují další internetov é 

platformy, které na tento „problém“ reagují. Jednou  z nich je nap říklad 

webový portál myparentsjoinedfacebook.com, na kterém se můžeme 

seznámit s konkrétními případy, kdy k takovému st řetu rolí došlo. Také 

v samotném rámci sociální sítě Facebook vznikají skupiny, které zastávají 

negativní postoj vůči takové fragmentaci rolí, která ohrožuje původní 

                                                 
142 Kraus 2008, s.108. 
143 Haysová 1998, s.21. 
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nevázanost síťové komunikace (např. skupina Moje máma je na 

Facebooku nebo stránky ve smyslu Nechci šéfa na Facebooku). Z osobní 

zkušenosti pak znám případy, kdy kritizování zaměstnavatele na internetu 

vedlo k propuštění příslušných uživatelů. 

7.6 Shrnutí psychologické části: krajina bez zrcadel 
 

I když velká míra proměnlivosti typů sociálních interakcí může být 

v prostředí sociální sítě velmi atraktivní, při proniknutí do této roviny 

zjišťujeme, že formování naší identity je zde ve st ředu protichůdných tlaků. 

Protože na Facebooku je téměř nemožné být anonymní, p řenášejí se tyto 

tlaky také do mimosíťové reality. Říše divů tak překonává hranici 

počítačové obrazovky a transformuje typ našeho sociálního prostředí, jak 

jsme jej znali doposud. Vítejte v krajin ě bez zrcadel. 
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8    Program sociální sít ě: nová platforma 
občanské   spole čnosti - diskurzivní 
perspektiva sociální politologie 

 

8.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Diskurzivní perspektiva sociální politologie nabízí  další sociální hledisko 

jak studovat „sociální“ uspořádání virtuální komunity. Jejím cílem je 

analyzovat, do jaké míry naplňuje sociální síť svůj potenciál stát se 

občanskou společností. Tato kapitola se tak velmi konkrétn ě vztahuje k 

určitým formám lidské aktivity ve virtuálním prost ředí. V souvislosti se 

zmíněnou perspektivou je potom tato aktivita postavena n a politickou 

úroveň. Jednotliví členové virtuální komunity mohou vykazovat různé 

stupně politické angažovanosti a tím tak ur čovat, zdali může být sociální 

síť nahlížena jako jistá forma participační demokracie či nikoliv. 

 

8.2 Sociální politologie - vznik a oblasti zkoumání  
 

Sociální politologie, nebo chcete-li politická soci ologie, je obor na rozhraní 

mezi sociologií a politologií, který někdy bývá zařazen do širšího pojetí 

politických věd. V průběhu dvacátých a třicátých let 20.století se začíná 

formovat sociologie politiky jako podobor obecné so ciologie, především 

v souvislosti s reflexí politických a spole čenských změn doprovázejících 

nástup komunismu a fašismu. Tento trend p řitom navazuje na významné 

práce starších autorů, jako je Karl Marx, Alexis de Tocqueville či Marx 

Weber, kteří bývají označováni za velké průkopníky sociologie politiky.144 

„Vztah mezi politologií, sociologií a politickou so ciologií nese pečeť 

celkové rekonstrukce a integrace současných sociálních věd a striktní 

oddělení těchto disciplín je dnes prakticky nemožné. Obecn ě však lze říci, 

že zatímco politologie v minulosti kladla d ůraz na institucionální analýzu 

politických systémů, politická sociologie je reflexí požadavku, že pok ud 
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chceme plně rozumět politickým procesům, je třeba vztáhnout tyto 

procesy k širšímu společenskému kontextu.“145 

8.3 Nové formy ob čanské spole čnosti 
 

S postupným rozvojem komunikačních technologií se dostáváme 

k přeměně i jejich samotných uživatelů. Tedy nás – lidí, davu, ve řejnosti. 

V pozadí této logicky vyvozené identifikace však st ojí mnohem složitější 

filozofie. Nalézt odpovědi na otázku, do jaké míry nás ovládají technologie , 

jsme již dávno vzdali. Strukturální vazby spole čnosti, dříve tak úzce 

definované, se vlivem mnoha faktorů transformují. Již na p řelomu 

osmdesátých a sedmdesátých let 20. století tak doch ází k renesanci a 

oživení zájmu o zkoumání občanské společnosti jako sociální a 

institucionální struktury, jež nám umožňuje, byť nedokonale, naplňovat 

jistá očekávání a hodnoty.146 Jednou z hlavních p říčin je reakce na nové 

formy sociální mobility a kulturní diverzity a na r ychlost a rozsáhlost 

technologických a kulturních změn, které s sebou p řináší globalizace.147 

V souvislosti s tím se do st ředu zájmů současné politické sociologie 

dostává koncept virtuálních společenství, jako platformy nových ve řejných 

vztahů a forem občanské společnosti. Právě v diskurzu mediálních studií 

byla veřejnost vždy otázkou vzájemného formování spolu 

s komunikačními technologiemi. „Veřejná debata se objevuje v Evropě 18. 

století díky technickému přínosu tiskárny a novin. Ve 20. Století rozhlas 

(hlavně ve dvacátých a t řicátých letech) a televize (od let šedesátých) 

posunuly a rozšířily, ale zároveň si přisvojily uplatňování veřejného 

mínění. Vyvstává otázka, zda dnes nemáme p ředpokládat novou změnu, 

nové zkomplikování samotného pojmu „ve řejný“, neboť virtuální 

společenství kyberprostoru nabízejí kolektivní debatě mnohem 

otevřenější, rozsáhlejší a přístupnější pole působnosti než klasická 

média.“148 

                                                                                                                                      
144 Müller 2008, s.9. 
145 Müller 2008, s.10. 
146 Müller 2008, s.77. 
147 Cohen 1999, s.55.  
148 Lévy 2000, s.115. 
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V perspektivě sociální antropologie jsme v p ředchozí kapitole naznačili 

filozofickou diagnózu stávajícího sociálního řádu. Toužíme po návratu ke 

komunitě. Mark Smith identifikuje hlavní důvod potřeby vstupovat do 

komunitních společenství jako atribut kolektivního dobra (collective 

goods).149 Lidé se sdružují do komunit s vidinou zisku takový ch hodnot, 

které by pro ně mohly mít přínos. Již v původní demokracii, v řeckých 

Athénách, nebyla agora jen tržištěm. Bylo to místo, kde se lidé scházeli, 

aby zde promlouvali, sdíleli svá štěstí i problémy, hádali se, nacházeli 

slabá místa v politických myšlenkách a debatovali o  nich. Má sociální síť 

potenciál stát se novou formou „elektronické agory“ ? 

8.4 Virtuální ve řejnost 
 

Veřejnost je historicky podmíněný stav moderní společnosti, v níž se 

vyděluje skupina, která se zajímá o ve řejné dění (nejčastěji politické a 

ekonomické, ale i sociální, kulturní, atd.). 150 Sociální sítě tedy mohou 

vykazovat hned několik atributů veřejnosti a přitom samy slouží jako 

elektronický prostředek světa internetu. Jako konkrétní p říklad takové 

webové komunity uvádím opět Facebook, protože díky silné členské 

základně se analogii tradičního pojetí veřejnosti přibližuje nejvíce (k dubnu 

2010 se k Facebooku hlásí p řes 300 milionů uživatelů, z toho asi 2 miliony 

jsou českých). 151  

Vrátíme-li se k již formulované definici ve řejnosti, do jaké míry naplňuje 

sociální síť Facebook její vlastnosti? Tato virtuální komunita je vydělenou 

skupinou společnosti zajímající se o ve řejné dění. I když původní motiv 

jejího vzniku nebyl politický, ale spíše sociální, neznamená to, že by se 

taková iniciativa vydělovala z veřejného zájmu. Představitel symbolického 

interakcionismu Herbert Blumer chápe ve řejnost jako spontánní 

seskupení, které vzniká v reakci na problém, je roz děleno v názorech a 

zároveň se angažuje v diskuzích nad problémem. 152 Sociální síť Facebook 

generuje celou řadou názorových skupin, které jsou většinou zakládány 

                                                 
149 Holmes 1997. 
150 Reifová, I. 2004, s.307. 
151 Statistika [online]. [cit. 2009-08-06]. Dostupný z WWW: 
<http://www.facebook.com/press/info.php?statistics/>. 
152 Jungová in Hrubec, 2004. 
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s cílem diskutovat aktuální téma či problém a které se i často odhodlávají 

k jejich aktivnímu řešení. 

Potenciál Facebooku jako nové ve řejné platformy je posílen také 

skutečností, že vztah jednotlivce a politických zastupite lů se 

individualizuje. Jednoduše řečeno, jejich vztah není zprost ředkovaný, ale 

jediné médium, které mezi politikem a „ob čanem“ stojí, je internetová 

sociální síť, jejíž oba jsou součástí. Politická angažovanost navíc v této 

fázi, zejména v kontextu České republiky, spočívá v jednání „normálních 

uživatelů“. I bez vědomí politických osobností vznikají na Facebooku fa n 

kluby i nepřátelské tábory kolem Václava Havla, Ji řího Paroubka či Mirka 

Topolánka. Můžete se zapojit do skupiny, jako je Najde se milion Čechů, 

kteří podepíšou petici proti komunistům? nebo antiparoubek.cz, Vzdávám 

hold mistru Kaplickému a chci, aby v Praze stála je ho knihovna či I hate 

ČSSD and KSČM a řadu dalších. Nastolování témat tak postupně opouští 

pevné sevření politické ideologie a náhle je podmín ěno čistě občanskou 

iniciativou. 

8.5 Významní další  
 

V této nové struktuře virtuální veřejnosti pak vyvstává mnoho kvalitativně 

nových atributů v pojetí politické komunikace. V konkrétním p řípadě 

Facebooku hraje velmi důležitou úlohu role významných druhých, kte ří se 

aktivně podílejí na jistém modelu komunikace, jenž je velm i podobný 

dvoustupňovému toku mediálních sdělení. V rámci této sociální sítě si totiž 

propojení uživatelé dávají doporučení na participaci v určitých zájmových 

či politických skupinách a zároveň při iniciativní snaze zapojit se do dané 

podkomunity se každému uživateli sítě zobrazí již aktivní členové, které 

zná nebo by je dokonce znát mohl. Tento tok komunik ace tak není jen 

dvoustupňový, protože široká škála jedinců je rozptýlena do různorodých 

skupin a jejich participace v daném politickém sesk upení může mít jen 

pasivní podobu. Formování skupin zajímajících se o veřejné dění proto 

podléhá novým pravidlům strukturace, kterou podmiňuje charakteristika 

samotné sociální sítě. 
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8.6 Veřejnost je hra 
 

Mezi další kvalitativně nové atributy konstituující povahu kritické ve řejnosti 

(samozřejmě v rámci kyberprostoru) pat ří i způsoby, jakým lidé vstupují do 

vzájemných interakcí a jak tyto interakce následně využívají k vytvoření 

dané zájmové skupiny. Milovníci mexické kuchyně, vyznavači 

neoliberalismu, zbožňovatelé Che Guevarry či vášniví interpreti Marxe, 

kteří byli dříve roztroušeni po celé planetě a často bez pravidelného 

kontaktu, mají nyní k dispozici prostor k setkávání  a výměně názorů a 

zkušeností.153 „Virtuální společenství tak uskutečňují opravdovou 

aktualizaci skupin lidí, které p řed příchodem kyberprostoru existovaly jen 

potenciálně.“154 Se vznikem sociálních sítí nachází svůj výraz snaha o 

vytvoření společenského vztahu, který by nebyl založen ani na územn í 

příslušnosti, ani na institucionálních či mocenských vztazích, ale na 

sdružování se v rámci společných zájmových oblastí jako je hra, 

mezilidské vztahy či otevřené procesy spolupráce.155 

8.7 Anonymita versus identita 
 

Neopomenutelným povahovým rysem sociální sítě je i uchopení významu 

virtuální identity. Ta, jak již bylo vysvětleno výše, je zbavena původních 

pseudonymů a tajemství, které doprovázely p ředstavu o virtuální identitě 

v kontextu prvních internetových společenství. Naprostá většina členů 

sociální sítě v jejím rámci vystupuje jako konkrétní osoba a jej í jméno je 

tak spojováno s konkrétními politickými hnutími, sk upinami, názory. Každý 

uživatel tak vědomě a aktivně operuje v tomto prost ředí a tím tak p řispívá 

k dynamickému charakteru nově vznikající veřejnosti. Virtuální 

společenství proto nepodporují nezodpovědnost spojenou s anonymitou, 

ale objevují nové formy ve řejného mínění.156 

 

                                                 
153 Lévy 2000, s.115. 
154 Lévy 2000, s.116. 
155 Lévy 2000, s.116. 
156 Lévy 2000, s.115. 
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8.8 Veřejný potenciál sociální sít ě 

8.8.1 Optimistická perspektiva 
 

Mnoho studií tak dnes spat řuje v sociálních sítích nadějný potenciál, který 

se dá využít ve prospěch participační demokracie, politické komunikace a 

rozvinutí principu kritické veřejnosti.157 Britský sociolog Gerard Delanty 

hovoří o třech hlavních pozitivních důsledcích internetu: „ (1.) pozitivní 

efekt na sociální interakce – internet (sociální sí ť) přispívá k sociální inkluzi 

těch, kdo byli bez potenciálu kyberprostoru pravd ěpodobně náchylnější 

k exkluzi, (2.) rozvíjí demokratizační a liberalizační možnosti – jde o 

interaktivní a horizontálně organizovanou komunikaci, což komplikuje 

manipulaci veřejné sféry, (3.) nabízí vyšší experimentální a inov ační 

potenciál virtuálních komunit vůči novým sociálním formám.“158 

Dnes již není relevantní rozlišovat mezi virtuální a reálnou komunitou, 

neboť virtuální zkušenost je reálná, neexistuje vn ě reality.159 Virtuální 

společenství tak nabývají schopnosti transformovat sociál ní, politické, 

ekonomické, institucionální a mocenské vztahy, čímž nastavují novou 

konfiguraci pro současné pojetí kritické veřejnosti. 

8.8.2 Svoboda a p řístup 
 

Protože však sociální sítě nefungují v mocenském vakuu, mohou být často 

doprovázeny rozvojem nových forem dozoru ze strany politických institucí 

i trhů.160 Optimistická očekávání, že rozvoj internetu a sociálních sítí 

povede k posílení demokratizačních procesů, tak čelí vážným kritickým 

námitkám. Využití demokratického potenciálu je nap říklad paradoxně 

ohroženo tím, jakým způsobem je odhalena anonymita jednotlivých 

uživatelů sítě.  Ačkoli odkrytá identita podporuje zodpovědné a vědomé 

chování, všechny data a údaje zve řejněné o uživateli často nejsou 

v souladu s ochranou osobních informací a individuá lních práv. „Tajná a 

                                                 
157 Müller 2008, s.158. 
158 Delanty 2003, s.182.  
159 Delanty 2003, s.182. 
160 Müller 2008, s.159. 
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svobodná volba“, která tvoří jeden ze zásadních principů fungování 

demokratického státu, se tak v novém prost ředí restrukturalizuje.  

Další klíčový atribut sociální sítě, v našem případě virtuální komunity 

Facebook, který značně nabourává koncepci ideální ve řejné platformy, 

spočívá právě v propojenosti jeho sítě. Navzdory tomu, že do vzájemné 

interakce může vstupovat kolem 200 miliónů uživatelů, nejsou zde příliš 

zastoupeni obyvatelé zemí třetího světa. McLuhanova globální vesnice161 

tak existuje jen v podobě imaginární mapy, která se zobrazuje hned na 

úvodních stránkách serveru. Přitom v zemích „třetího světa“ jen velmi 

omezené množství obyvatel má možnost on line p řipojení.162 Vztáhneme-li 

tuto problematiku pouze na české území, narazíme na další omezení. 

Podle ČSÚ má kolem 42% domácností p řístup na internet (2. čtvrtletí 

2008).163 I když se toto číslo meziročně výrazně zvýšilo, stále zaostáváme 

za většinou zemí EU, kde mělo v průměru 60,3 % domácností p řipojení 

k internetu.164 Narušuje se tím tak koncept ve řejnosti ve smyslu 

neomezeného přístupu všech občanů bez rozdílu. Dokládá to také fakt, že 

i spolu s omezenou možností p řipojení mimo domácnost, se setkáváme 

také s internetovou negramotností. To platí zejména  pro lidi staršího věku, 

pro které je podmínka uživatelské znalosti velkou p řekážkou.  

8.8.3 Virtuální okno do sv ěta zlo činu 
 

Obavy, že internet povede k nárůstu nových forem sociálních nerovností či 

sociálního vyloučení formuloval i M.Castells ve své knize The Internet 

Galaxy. Zde také předestírá, že virtuální komunity, stejně jako i jiné formy 

dobrovolného sdružování, mohou vytvářet obtížně kontrolovatelné ilegální 

zóny.165 Ještě na počátku 80.let byl počítač, stejně jako předtím televize, 

vnímán jako okno do světa zločinu. Televize se tak stala bezpečnějším 

médiem, protože neumožňovala obousměrnou komunikaci a nekonotovala 

                                                 
161 Viz Kapitola 4. 
162 Devereux 2003. 
163 Informační technologie v českých domácnostech. [online]. [cit. 2009-08-06].  
Dostupný z 
WWW:<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_v_ceskych_domacnostech>. 
164 Informační technologie v českých domácnostech. [online]. [cit. 2009-08-06].  
Dostupný z 
WWW:<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_v_ceskych_domacnostech>. 
165 Castells 2001. 
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možnost proniknutí kriminálních aspektů do života obyčejného občana. 

V průběhu osmdesátých let pak vznikají anekdoty popisující  zločince, 

který se do ložnice nevloupává oknem, ale prost řednictvím počítačové 

obrazovky.166 Kyberprostor byl proto vnímán jako velkom ěsto s tmavými 

uličkami plné pouličních gangů, pornografie a násilí, které může kdykoli 

proniknout do našich domovů.167 I když se tyto až vědecko-fantastické 

představy o fungování internetu brzy zmírnily, stále platí, že virtuální 

komunity představují obtížně kontrolovatelná prostředí. „Potenciál 

virtuálních společenství sice umožňuje snadnější mobilizaci finančních i 

lidských zdrojů ze strany nevládních organizací, ztěžuje však také kontrolu 

a potírání mobilizace zdrojů ze strany ultrapravicových nebo 

fundamentalistických paravojenských skupin.“168 

8.8.4 Politická angažovanost nebo politická lenost?  
 

Manual Castells zároveň namítá, že ačkoli internet nabízí nové možnosti 

individuální emancipace, není s to prosadit politic ké změny či sociální 

reformy.169 S tím také souvisí kritická esej Michele Wilsonové : Community 

in the Abstract: A political and ethical dilema?, v níž se autorka zaobírá 

myšlenkou politické angažovanosti v rámci sociální sítě. Udává, že jen 

velmi malé procento ze členů virtuální komunity se opravdu angažuje 

v politických akcích – zbytek zde operuje jen na po zici voyeurů – stejně 

jak tomu je při pasivní konzumaci televizních obsahů. I když se tak 

v prostředí sociální sítě můžeme stát členy „elektronické demonstrace“, 

zkušenost z mimosíťové demonstrace dosahuje absolutně jiných kvalit: 

jsme fyzicky přítomni, vnímáme dynamiku davu, jeho vůni a hluk, a teprve 

pomocí těchto atributů se naše jednání stává opravu demonstrativním a 

angažovaným.170  

Na místo bezpečného útočiště Gemeinschaftu, či kriticky smýšlející 

globální vesnice, se virtuální komunita stává spíše  Disneylandem. Právě 

ten reflektuje takový typ urbanismu, v n ěmž nevznikají města, ale spíše 

                                                 
166 Bell, Kennedy  2001, s.658. 
167 Bell, Kennedy  2001, s.659. 
168 Delanty 2003, s.184. 
169 Castells 2001. 
170 Holmes 1997. 
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hyper-metropole, které jsou postupně zbavovány své aury. Kybernetická 

metafora Disneylandu, kterou představil Michael Sorkin, tak popisuje 

prostor, v němž žije milion občanů, ale žádný z nich zde nemá trvalé 

bydliště.171 Jaká potom bude jejich pot řeba změnit tamější situaci, když jim 

onen prostor vlastně nenáleží? 

8.8.5 Nový mód demokracie 
 

Sociální sítě, které byly od počátku konstruovány jako prostor pro 

svobodnou komunikaci, představují velmi poddajnou technologii, 

náchylnou pod vlivem svých uživatelů k snadným modifikacím. Tyto 

aktivní snahy o práci s virtuálním prost ředím pak vedou buď k nastavení 

nového módu participační demokracie, platformy veřejného mínění, kde 

vzniká kriticky smýšlející občanská společnost, nebo naopak se promítnou 

ve vyprazdňování politické diskuze, komodifikaci d říve svobodného 

prostoru a rychlého přebrání nešvarů starších masmédií (pasivita diváka, 

zábavní funkce média, bulvarizace). 

8.9 Shrnutí politické části: internetový poprock 
 

Sociální síť jako nová platforma ve řejného mínění tak čelí mnoha hrozbám 

a nedostatkům. To ale neznamená, že by jiné formy ob čanské společnosti 

takové problémy neměly. Ať už se jedná o ve řejnost virtuální, nebo tu 

mimosíťovou, vždy budou terčem kritických perspektiv. „Už jen snaha 

ocenit kyberkulturu vás automaticky za řazuje do tábora IBM, 

mezinárodního finančního kapitalismu, americké vlády, dělá z vás 

apoštola divokého neoliberalismu tvrdého k chudým, vyslance globalizace 

pod maskou humanismu! (…) Avšak ti, kte ří dnes tento virtuální prostor 

očerňují, se podivně podobají těm, kteří v padesátých a šedesátých letech 

pohrdali rockem. Rock byl angloamerický a stal se z  něj průmysl. To mu 

však nezabránilo být nositelem tužeb velké části mladých po celém světě, 

nezabránilo to ani mnohým z nás cítit obrovské pot ěšení z poslechu nebo 

společného hraní této hudby. Pop-music sedmdesátých let d ala jedné 

                                                 
171 Bell, Kennedy  2001, s.89. 
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nebo dvěma generacím svědomí a přispěla k zastavení války ve 

Vietnamu. Jistě, ani rock, ani pop nevy řešily problém bídy nebo hladu ve 

světě. Byl to snad důvod „proti němu“?“172 

 

 

 

9     Program sociální sít ě: participace jako nový   
způsob konzumace - diskurzivní 
perspektiva politické ekonomie 

 

 

9.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Poslední diskurzivní pohled, perspektiva politické ekonomie, si klade za cíl 

analyzovat vliv komerčního prostředí sítě na jednotlivé uživatele. Úkolem 

této kapitoly je předestřít myšlenku nového typu ekonomického 

uspořádání a promluvit o tom, jaké formy virtuálních akt ivit reflektují či 

podněcují komerční proměny sociální sítě. Perspektiva politické ekonomie 

tak do značné míry přináší kritické hledisko, které participaci ve virtu ální 

komunitě chápe jako novou formu konzumace. 

9.2 Proč ne sociální ekonomie  
 

Na úvod této kapitoly si dovolím terminologicky vym ezit danou 

perspektivu. Vzhledem k tomu, že interdisciplinární  hlediska, zastoupená 

výše, pojí kategorie „sociálního“, v p řípadě ekonomické perspektivy by se 

dalo očekávat, že zaujme stejný p řívlastek. Sociální ekonomií se však 

obvykle rozumí takové teoretické systémy, jejichž e xplicitním cílem je 

řešení sociálních problémů, jako jsou chudoba, nezaměstnanost a další 

formy sociálního strádání.173 Jedná se o normativní ekonomii, jelikož 

předmětem zkoumání jsou opatření respektive systémové změny nutné ke 

                                                 
172 Lévy 2000, s.9,10. 
173 Pearce a kol. 1992 
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zlepšení sociální situace lidí.174 Zejména v diskurzu mediálních studií se 

tak pro zkoumání vztahu ekonomie a spole čnosti stává relevantnější jiná 

disciplína, a sice teorie politické ekonomie komunikace. 

9.3 Politická ekonomie – vznik a oblasti zkoumání 
 

Politicky-ekonomický zájem o média roste p ředevším na přelomu 19. a 20. 

století, kdy dochází k rychlému rozvoji masového ti sku a spolu s ním i jeho 

inzertního prostoru. V evropské tradici rozpracováv ají tento přístup 

představitelé frankfurtské školy a později se stává ústředním bodem studia 

zejména pro britské badatele Grahama Murdocka a Pet era Goldinga. 

Inspiraci politickou ekonomií je možné najít i v pr acích Raynolda 

Williamse, německého teoretika Dietera Prokopa a  v kritických d ílech 

Noama Chomského a Edwarda Hermana. 

Politickou ekonomií komunikace a médií se zpravidla  rozumí sociální 

a ekonomická analýza společenských a mocenských vztahů, které se 

střetávají, uplatňují a prosazují při využívání společensky významných 

komunikačních prostředků.175 Politická ekonomie tedy vnímá komunikaci 

jako "společenský proces směny, do jehož produktu jsou vtěleny, 

respektive odrážejí se v něm, společenské vztahy"176, a soustřeďuje se na 

to, jak je podoba komunikace společensky podmíněna, které společenské 

síly se podílejí na ustavování komunikačních prostředků, a na to, jaké 

povahy jsou sdělení nabízená v komunikaci a jak se do nich promíta jí 

společenské vztahy a rozložení moci ve spole čnosti. Politická ekonomie 

se proto orientuje na rozbory vlastnických struktur  a kontrolu a řízení 

médií.177  

9.4 Internet jako tržní prostor i tržní subjekt 
 

Mediální produkce je podřízena tlakům, které na ni vyvíjí neustále se 

rozšiřující trh, a zájmům vlastníků a vykonavatelů moci. Sociální sítě 

z takto koncipované struktury tak nelze vyjmout. 

                                                 
174 Pearce a kol. 1992 . 
175 Mosco 1996, s. 72. 
176 Mosco 1996, s. 72. 
177 Mosco 1996. 
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Ve svých počátcích byl internet konstruován jako svobodný prost or, který 

oslavuje lidskou kreativitu a podporuje formování n ezávislých vztahů, bez 

zásahů státu a dalších mocenských struktur. Ještě v 80.letech jeho 

fungování měli v rukou experti, kte ří se podíleli na výstavbě internetové 

architektury a nabízeli digitální platformu „ku pro spěchu všem“. Jediné, co 

jim chybělo, byl legální nástroj, pomocí kterého by sv ůj úmysl mohli 

dlouhodobě kontrolovat. 178 

V polovině devadesátých let pak vstupuje do hry nový, v tomto  prostředí 

dosud neznámý, element: peníze (a to v obrovském ob jemu).179 V roce 

1995 je společnosti Network Solutions uděleno právo vybírat poplatky za 

registraci na vybraných doménách. Ačkoli se to zpočátku nejeví jako 

výhodný podnikatelský počin, již v roce 1999 společnost ohlašuje zisk 

s dvěma sty miliony dolary na svém kontě.180 

Internet tak vstupuje do komerční mediální sféry a podléhá stejným 

pravidlům trhu jako ostatní média či další tržní subjekty. 

Sociální sítě se díky své rostoucí členské základně stávají významným 

mediálním prostorem, který je velmi atraktivní jak pro inzerenty, tak pro 

mediální společnosti. Velké mediální konglomeráty proto začínají 

koncentrovat své vlastnictví i v této oblasti. News  Corporation tak 

například kupuje sociální síť My Space a další sí ť Bebo vstupuje do 

vlastnictví AOL, která spadá pod ochranná k řídla celosvětové společnosti 

Time Warner.181 

Podle modelu propagandy Noama Chomského a Edwarda H ermana je 

právě vlastnictví jeden z důležitých faktorů, které se promítají ve 

výsledném fungování média. V souvislosti se sociáln ími sítěmi se potom 

jeho význam ještě akcentuje, protože tyto platformy byly p ůvodně 

koncipovány jako nekomerční, sociální oblasti, v rámci nichž by m ělo 

docházet k budování nových společenství a mezilidských vztahů. 

 

                                                 
178 Goldsmith, Wu 2006, s.32. 
179 Goldsmith, Wu 2006, s.35. 
180 Goldsmith, Wu 2006, s.35. 
181 Rosenbush, S. News Analysis. .[online]. 19.6.2005, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.businessweek.com/technology/content/jul2005/tc20050719_5427_tc119.htm>. 
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9.5 Wikinomics 
 

Sociální sítě však, stejně jako jiné internetové portály, zaplavila vlna 

komercionalizace a byly začleněny do tržního modelu síťové komunikace. 

Navzdory tomu, že internet podléhá podobným princip ům fungování trhu 

jako ostatní média, přeci jej něco odlišuje. Tím odlišným elementem je 

zejména charakter jeho prostředí, které umožňuje aktivní angažovanost 

všech uživatelů, jež do digitálního prostoru vstupují. V souvislos ti 

s ekonomickým fungováním digitálního světa se proto objevují optimistické 

koncepty tzv. Newconomy nebo Wikinomics.  

Na tyto témata se nap říklad zaměřuje manifest Christophera Locka: A 

Clutrain Manifesto: The End of Business as Usual. 182 Jak sám název 

napovídá, autor se snaží o redefinování tržního pro středí a ekonomických 

vztahů, a to právě v souvislosti se vznikem kyberprostoru. Internetov é 

komunity jsou nyní sdružením tvo řivých lidí, kteří dobrovolně spolupracují, 

vytváří nové formy komunikace, práce či lidské kreativity. Příjemce 

mediálního/internetového sdělení již není pasivním konzumentem, ale je 

zároveň producentem takových výstupů. Jeho novou roli nazval Alvin 

Toffler jako prozument, v diskurzu elektronických médií se hovo ří o 

produserovi, nebo o koncepci produsage.183 Tím, že jednotliví členové 

sociální sítě vstupují do stále se rozvětvujících interakcí a podílí se na 

tvorbě jejího obsahu, zpřístupňují různé druhy dat a osobních informací, 

které jsou velmi atraktivní pro reklamní zadavatele  a další mediální či 

komerční hráče. Míra participace daných uživatelů může přinést výhody 

oběma stranám. Vznikají diskuzní skupiny, kde lidé moh ou podnítit i 

zavedení konkrétního produktu, nastolit mediální té ma, vyžádat si novou 

podobu konkrétní služby, apod. Touto velmi specifik ovanou formou 

poptávky se generuje velké množství nabídky, která má již předem 

zajištěný úspěch. Výsledná reklamní sdělení, dané produkty a služby tak 

jdou vstříc přáním svých budoucích zákazníků a samozřejmě i 

společnostem, kterým roste finanční zisk.184 

                                                 
182 Locke, Levine, Searles, Weinberger 2000. 
183 Bruns 2008. 
184 Bruns 2008. 
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9.6 Důsledky kolektivní inteligence  
 

Nejen, že sociální sítě a jiné virtuální komunity mohou stimulovat rozvoj 

trhu, podílí se také na rozvoji samotného interneto vého prostředí. 

V kontextu vysoce aktivní participace se tak rodí o brovský prostor lidského 

„brainstormu“, který neustále posouvá hranice možno stí digitálního světa. 

Tuto novou formu síťového myšlení nazývá Pierre Lévy kolektivní 

inteligencí.185 Tu považuje za jeden ze zakládajících pilí řů fungování 

kyberprostoru. Svým aspektem participace, socializace a emancipace 

představuje kolektivní inteligence poskytovaná kyberkulturou jednu 

z hlavních podmínek nejen pro internetový, ale zejm éna pro společenský 

rozvoj. Vědci, studenti, odborníci i široká ve řejnost z celého světa si 

vyměňují myšlenky, názory, články a obrazy, čímž se takové digitální i 

sociální proměny ještě urychlují.186 

Jak by však namítli zastánci politické ekonomie, pr ocesy popisující lidskou 

tvořivost a nekonečnou interaktivitu v prostředí internetu jsou velmi složité 

a ambivalentní. Například Tiziana Terranova chápe zmíněné konfigurace 

internetové kreativity jako práci jednotlivců, které je v podstatě zdarma 

poskytovaná různým komerčním subjektům. 187 Jedná se tak o novou 

formu odcizení, kdy jednotlivým uživatelům je jejich aktivní participace 

připsána ekonomickým záměrům. 

9.7 Facebook jako mediální hrá č 
 

Komerční cíle tak dominují i takovému spole čensky nezávislému prostředí, 

jakou jsou sociální sítě. Facebook, Inc. je soukromou společností, jejímž 

majoritním vlastníkem je Mark Zuckeberg, a která p řilákala nemalé 

investice od velkých organizací jako je Pay Pal neb o Accel Partners.188 

Facebook tak není jen nevinným prostorem, ve kterém  se sdružují lidé 

                                                 
185 Lévy 1997. 
186 Lévy 2000, s.21. 
187 Terranova 2000. 
188 Tiskové středisko. Informace o Facebooku .[online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z 
WWW: <http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet>. 
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z celého světa, ale je především mediálním hráčem, který usiluje o co 

největší podíl na trhu. 

Právě struktura samotného prostředí sítě Facebook umožňuje takového 

cíle dosahovat.  V tomto p řípadě se nejedná pouze o vysoce aktivní 

participaci, ale i o samotné podmínky vstupu do toh oto virtuálního 

prostoru. Každý člen sociální sítě poskytuje o své osobě velmi citlivé 

informace a osobní data, jež se stávají jakýmsi atr ibutem pro majitele 

sociálních sítě – tyto informace mají velkou tržní hodnotou a jsou  velmi 

atraktivní pro různé komerční hráče. 

V konkrétní souvislosti virtuální komunity Facebook  se v současné době 

objevily nové formy podmínek a pravidel užívání tét o sítě. V nových 

podmínkách je stanoveno, že k prakticky veškerým ma teriálům získává 

Facebook nárok na jejich používání "na stránce Face booku nebo ve 

spojení s ní"189, a to včetně sdílení s třetími stranami. Současně se také 

redefinovala doba, po kterou má Facebook p řístup k údajům uživatele. 

Dříve platilo, že jakmile si uživatel svůj účet smazal, spolu s ním byly 

odebrány i veškeré údaje o jeho aktivit ě na této síti. Nyní si však 

Facebook vyhradil právo tato data používat i po odc hodu daného člena 

z komunity.190 Takové údaje potom reflektují veškerou participaci , kterou 

kdy zde konkrétní uživatel projevil – zprávy, p říspěvky do diskuzí, fotoalba, 

videa, navázané vztahy s p řáteli i třetími stranami (nejčastěji komerčními 

subjekty). Pro účely této studie je tak velmi d ůležité vědět, že veškeré 

činnosti, včetně daných interakcí a konverzací vybraných uživatelů, tvoří 

obrovský kapitál Facebooku, kterým potom tato spole čnost disponuje na 

trhu. Není to již však jako v p řípadě masových médií – divák se nestává 

zbožím jen v podobě ratingových tabulek – v p řípadě sociální sítě je 

zbožím vše, co daný uživatel do tohoto prost ředí přinese. 

 
 

                                                 
189 Podmínky užívání.[online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW: 
<http://www.facebook.com/>. 
190 Podmínky užívání.[online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW: 
<http://www.facebook.com/>. 
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9.8 Komodifikace virtuálních vztah ů 
 

Komodifikace lidské činnosti však zde neprobíhá jen na této úrovni. 

Samotní uživatelé mohou vstupovat do takových typ ů interakcí, které jsou 

značně komercionalizovány.  

Společnost Facebook se o takové vztahy sám zasahuje. Jedn otliví 

uživatelé tak mohou komunikovat prost řednictvím nejrůznějších aplikací, 

posílat si obrázky, dárky a videa navržené danými f irmami, které se tak 

účelně zaměřují na vybranou cílovou skupinu.  Jak navrhuje van Dijk a 

Nieborg ve své studii o digitální ekonomii, program em sociální sítě není 

kolektivita, nýbrž konektivita, tedy jakési propojení jednotlivých členů 

sítě.191 I když by se na první pohled mohlo zdát, že daní u živatelé se 

propojují zejména mezi sebou – tedy vstupují do tak ových typů interakcí, 

které autoři nazývají „friends-to-friends“192, ve skutečnosti je toto propojení 

posunuto za hranici lidských vztahů. Nově jsou tak konfigurovány vztahy 

spíše „friends-to-products“, kdy si vybraní členové posílají odkazy na 

příslušná komerční sdělení, produkty a služby. 

Facebook tedy stimuluje takové prost ředí, které je pro ostatní komerční 

subjekty atraktivní. Mohl by se tak nap říklad inspirovat od webových 

portálů jako je Revver nebo Metacafé, které umož ňují svým uživatelům 

sdílet jejich videa.193 Nahrávací aplikace je však uzpůsobena tak, že 

v případě často sledovaného videa, se na jeho za čátek může umístit 

reklamní spot. Příslušný inzerent pak za tuto službu platí jak portá lu, tak 

tvůrci takového videa. Komercionalizace vztahů se posouvá ještě na vyšší 

úroveň. 

 

 
 

                                                 
191 VanDijk, José; Neiborg, David.Wikinomics and its discontents: a critical analysis  of Web 2.0 
business .[online]. 2009, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : 
<http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/5/855>. 
192 VanDijk, José; Neiborg, David.Wikinomics and its discontents: a critical analysis  of Web 2.0 
business .[online]. 2009, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : 
<http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/5/855>. 
193 VanDijk, José; Neiborg, David.Wikinomics and its discontents: a critical analysis  of Web 2.0 
business .[online]. 2009, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : 
<http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/5/855>. 
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9.9 Shrnutí ekonomické části: nový zp ůsob konzumace 
 

Mark Elliot chápe formu internetové participace jak o nový způsob 

konzumace.194 Původní optimistické koncepce newconomy či kolektivní 

inteligence tak získávají zřetelnější kontury v podobě cifer, které do velké 

míry určují jak kvalitu síťového prostředí, tak jednotlivých vztahů, jež 

vznikají v jejím rámci. Neznamená to však, že by Fa cebook, jako jeden 

z představitelů sociální sítě, nemohl nabývat charakteru nové formy 

společenského uspořádání. Procesy komodifikace, komercionalizace a 

konzumace se přeci nedotýkají jen digitálního světa, jejich kořeny jsou 

pevně zakotveny i ve světě „mimosíťovém“. 

 

                                                 
194 Elliot, Mark. Stigmatic Collaboration: The Evolution of Group Wor k. [online]. 2006, [cit. 2010-14-
04].  Dostupný z WWW: <http://journal.media-culture .org.au./0605/03elliot.php 27.2.2007>. 
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10    Sociální sí ť Facebook – vývoj a principy  
fungování 

 

10.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Tato kapitola má již praktičtější zaměření. Kromě kontextu (který je 

analyzován napříč všemi částmi studie) se soustředí především na místo 

komunikace – tedy na to, kde se p říslušné virtuální interakce odehrávají.  

Následující část již velice konkrétně mapuje strukturu a principy fungování 

sociální sítě Facebook. Předchozí části nám spíše nabídly jakýsi makro 

pohled na tuto problematiku a p ředstavily zejména filozoficko-sociologické 

hledisko, skrze nějž je možné problematiku virtuálních komunit pojíma t. 

Tato kapitola již zastává specifičtější (mikro) perspektivu, která sleduje 

velmi konkrétní vlastnosti sociální sítě. 

Úkolem této části je tedy podrobně popsat charakter prostředí sítě 

Facebook a tím tak vytvo řit podmínky pro následné analýzy. Znalost 

vývoje, principů fungování a vůbec pozice Facebooku ve světě internetu 

proto jednoznačně determinuje nejen způsob analytického uvažování 

čtenáře, ale zmíněné oblasti mají vliv také na konkrétní chování 

jednotlivých uživatelů sociální sítě. 

10.2 Vznik a vývoj sociální sít ě Facebook 
 

Facebook byl založen Markem Zuckerbergem, bývalým s tudentem 

Harvardovy univerzity. V době svého studia založil student ještě další 

sociální sítě, včetně systému Facemash, kde lidé mohli hodnotit míru 

přitažlivosti ostatních členů.195 V únoru 2004 však Zuckerberg otvírá 

přístup na síť The Facebook, jejíž název byl inspirován tištěnými letáky 

zvaných Facebooks, které se nováčkům distribuují na amerických 

                                                 
195 Phillips, Sarah .A brief history of Facebook.  The Guardian. [online].  25.7.2007,[cit. 2010-14-04].  
WWW: <http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia/>.  
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univerzitách. Tyto letáky slouží k bližšímu seznáme ní studentů mezi 

sebou.196  

Během pouhých 24 hodin se na sociální sí ť The Facebook zaregistrovalo 

1200 studentů.197 I když původně měla síť sloužit pouze členům 

Harvardovy univerzity, postupně je přístup nabízen i ostatním vysokým 

školám v rámci USA. Po p řipojení žáků středních škol v roce 2005 nabývá 

Facebook na popularitě a jeho členská základna se rapidně rozšiřuje. 

Společnost kupuje doménu .com a určitý člen „the“ z jejího názvu 

postupně odpadá.198 

Od února 2006 se začaly do systému připojovat některé velké společnosti 

a v srpnu stejného roku se již m ůže připojit kdokoli starší 13 let. Uživatelé 

se v systému mohou p řipojovat k různým sociálním sítím, například v 

rámci jedné školy, firmy nebo geografické lokace. 199 Začátkem prosince 

2007 se stal Facebook se svými 57 milióny aktivními  členy stránkou s 

největším počtem uživatelů mezi studentskými weby. Od zá ří 2006 do září 

2007 se Facebook dostal z šedesáté na sedmou pozici  mezi 

nejnavštěvovanějšími stránkami světa.200  

První pobočka společnosti Facebook Inc. byla zřízena již v roce 2004 

v kalifornském Palo Altu, kde také zakladatel dojed nává první investici od 

organizace Pay Pal, v celkovém objemu půl milionu dolarů.201 Na rozdíl od 

sociální sítě My Space se Facebook zatím nep řipojil do žádného portfolia 

nadnárodního koncernu. O jeho akvizice se stále uch ázejí velmi 

významné společnosti jako je Microsoft, Google či Yahoo!.202 

                                                 
196 Phillips, Sarah .A brief history of Facebook.  The Guardian. [online].  25.7.2007,[cit. 2010-14-04].  
WWW: <http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia/>. 
197 Phillips, Sarah .A brief history of Facebook.  The Guardian. [online].  25.7.2007,[cit. 2010-14-04].  
WWW: <http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia/>. 
198 Tiskové středisko. Informace o Facebooku.[online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  
WWW: <http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet>. 
199 Tiskové středisko. Informace o Facebooku.[online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  
WWW: <http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet>. 
200 Phillips, Sarah .A brief history of Facebook.  The Guardian. [online].  25.7.2007,[cit. 2010-14-04].  
WWW: <http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia/>. 
201 Facebook Stock For Sale. BusinessWeek.  [online]. 10.2.2007, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z 
WWW:<http://www.businessweek.com/magazine/content/08_33/b4096000952343.htm?chan=rss_t
opEmailedStories_ssi_5./>. 
202 Swartz, Jon.Tech giants poke around Facebook. [online]. 8.6.2008, [cit. 2010-14-04]. Dostupný 
z WWW:<http://www.usatoday.com/tech/t[online]. echinvestor/corporatenews/2007-10-02-
facebook-suitors_N.htm. Retrieved 2008-04-30./>. 
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10.3 Základní funkce sociální sít ě Facebook 

10.3.1 Uživatelský profil 
 

Každý uživatel sítě Facebook musí být registrován, kdy, krom ě emailové 

adresy, uvádí i své k řestní jméno, příjmení a datum narození. Po prvním 

přihlášení si uživatel vytváří svůj profil. Ten se sestává p ředevším 

z profilové fotky daného člena komunity, která jej následně doprovází při 

veškeré jeho aktivitě v rámci této sítě. Uživatel také vyplňuje další 

podrobné informace týkající se jeho osoby. Krom ě rodného města, školy či 

zaměstnaní, vybraný uživatel může uvést například i své náboženské 

vyznaní. I když vyplněna nemusí být žádná z položek, neúplný profil 

nepomůže tomu, aby nového uživatele podle některého z kritérií našli 

uživatelé stávající. Jakmile je profil kompletní, j e již možné hledat další 

„přátele“ na síti, a to prost řednictvím vyhledávacího pole. Facebook 

pracuje jak se jmény, tak s emailovými adresami svý ch členů.203  

10.3.2 Sdílení obsahu 
 

Každý člen si vytváří seznam přátel, se kterými se rozhodl sdílet svou 

činnost na Facebooku. Co se týče sdílení obsahu, je možné vkládat 

fotografie a videa, stejně jako textové poznámky. Navíc lze vložený obsah 

komentovat nebo říci, že se nám líbí – tedy poslat autorovi informac i o 

tom, že nás daný obsah zaujal. Nahrání fotek i vide a je jednoduché, 

systém se postará o zmenšení fotek vložených z disk u počítače, takže je 

není potřeba nijak upravovat.204  

10.3.3 Formy komunikace 
 

Každý z uživatelů na Facebooku má svoji Zeď, tedy místo, kam mu ostatní 

členové mohou napsat vzkaz. Veškeré činnosti na zdi však „vidí“ všichni 

                                                 
203 Handl, J. Facebook pro začátečníky. [online].. 9.6.2009 [cit. 2010-05-05].  Dostupný z  WWW:< 
http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-a-idnes-cz-vnbspobrazech/>. 
204 Handl, J. Facebook pro začátečníky. [online].. 9.6.2009 [cit. 2010-05-05].  Dostupný z  WWW:< 
http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-a-idnes-cz-vnbspobrazech/>. 
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ostatní přátelé daného uživatele. Zeď se využívá zejména ke 

komunikování „stavu“, tedy jakési informaci o našem  současném 

rozpoložení, náladě či aktivitě. Vybraný soubor různých činností, které 

probíhají na zdi u ostatních p řátel, je systémem generován na Hlavní 

stránku každého uživatele. Právě zde se seznamuje s aktivitou vybraných 

jedinců, pokud nezamíří přímo na konkrétní profil vybraného člena. 

Intimní, soukromá komunikace probíhá pomocí Emailové schránky, 

v rámci níž si jednotliví uživatelé vym ěňují zprávy. Do této formy 

korespondence může najednou vstupovat až několik členů, jsou-li uvedeni 

jako adresáti. Další forma privátní diskuze m ůže probíhat pomocí Chatu, 

kdy platí, že komunikující uživatelé jsou on-line a  chat se uskutečňuje 

v reálném čase, bezprostředně. 

Další položkou jsou Události. V této volbě může uživatel plánovat 

nejrůznější akce a také mít p řehled o tom, kdo jej kam a na kdy pozval. 

Události jsou součástí profilu, stejně tak jako zeď, informace, poznámky 

nebo obrázky a videa. Pokud chce vybraný jedinec up outat pozornost 

některé osoby, můžete použít aplikaci Šťouchnutí.  

Do součásti profilu je možné nahrát i velké množství aplik ací (posílání 

dárků, zamilovaných srdcí, počítačových her, blahopřání k narozeninám, 

polibků či virtuálního objetí). Tyto aplikace jsou tvo řeny „třetími stranami“, 

tedy různými komerčními subjekty, které si tak získávají pozornost 

vymezené cílové skupiny. Mezi nejpopulárnější aplikace v současné době 

patří Friends for Sale, Mafia Wars  nebo Farm Ville.205 

10.3.4 Komunitní skupiny a další zp ůsoby sdílení 
 

Důležitým prvkem systému jsou skupiny nebo stránky. T edy místa, kde se 

sdružují uživatelé Facebooku se společným zájmem, koníčkem nebo 

názorem. Jakmile vybraný uživatel dostane pozvánku od dalšího člena 

sítě, může se k dané stránce p řipojit či se stát členem konkrétní skupiny. 

                                                 
205 Facebook Statistics - Applications [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/>. 
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Tato aktivita je potom opět zobrazena na zdi, takže informaci o našem 

členství získávají všichni přidružení přátelé.206 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, sociální síť umožňuje sdílet nejrůznější 

formy obsahu. Mezi ně patří i fotografie. Každý uživatel si m ůže vytvářet 

neomezeně velká fotoalba a pokud na daném obrázku najde i další p řátele 

fungující na síti Facebook, označí je jejich jménem pomocí jednoduché 

aplikace. Ostatní uživatelé si pak dané fotografie mohou prohlížet, 

komentovat je a popřípadě se nechat hypertextově odkázat na jednotlivé 

profily zobrazených členů sítě. 

10.3.5 Bezpečnost 
 

V základním nastavení daného uživatele mohou vešker ý sdílený obsah 

vidět všichni ze sítě Česká republika - tedy včetně videí, fotografií a 

dalších forem obsahu. Profil je však možné uzamknou t a dále i nastavit, 

s jakými skupinami členů jsme ochotni sdílet svou činnost. Je možné 

nastavit jiné soukromí pro fotky a jiné pro videa. Nejrůznější nastavení 

profilu a soukromí je pro uživatele velmi d ůležité a doporučuje se mu 

věnovat velkou pozornost.207 

Koncentrace citlivých osobních dat je tak na sociál ní síti Facebook velmi 

vysoká. Jejich ochranu a regulaci upravují Podmínky užívání, jejichž 

obsah se postupně mění v závislosti na vývoji systému. 208 Mezi základní 

formy spravování patří i samoregulace komunitních členů, kteří mohou 

upozorňovat na nepatřičné obsahy, jež jsou následně kontrolovány 

administračním systémem sociální sítě (a popřípadě i odstraněny). 

 

                                                 
206 Handl, J. Facebook pro začátečníky. [online].. 9.6.2009 [cit. 2010-05-05].  Dostupný z  WWW:< 
http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-a-idnes-cz-vnbspobrazech/>. 
207 Handl, J. Facebook pro začátečníky. [online].. 9.6.2009 [cit. 2010-05-05].  Dostupný z  WWW:< 
http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-a-idnes-cz-vnbspobrazech/>. 
208 Podmínky užívání.[online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.facebook.com/>. 
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11  Sociální sí ť Facebook v prost ředí českého   
internetu 

 

11.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Tato kapitola promítá další navrženou část diplomových tezí – totiž místo 

sítě Facebook v prostředí internetu. Cílem této části je zaměřit se na 

český internet a české uživatele, kteří se k Facebooku odkazují. Analýza 

místa virtuálních interakcí je tak dovedena ješt ě do větší hloubky. 

11.2 Globální prost ředí s lokálními variantami 
 

V současné době je Facebook sociální síť s největší členskou základnou. 

Jeho komunita nyní čítá přibližně 320 miliónů uživatelů.209 Tuto sociální síť 

využívají lidé po celém světě v pětašedesáti různých jazykových 

verzích.210 Kvůli jeho „kontroverznímu“ zacházení s osobními daty již byl 

Facebook zakázán v některých zemích, jako je Sýrie, Čína, Vietnam nebo 

Irán. 

Nejvyšší frekvenci užívání dosahuje síť v Severní Americe a v Evrop ě. 

Nejvíce uživatelů Facebooku pochází z USA (115 022 580 členů), Velké 

Británie (23 409 280), Indonésie (22 170 320 členů), Turecka (19 473 260 

členů) a Francie (17 159 280 členů).211 Česká republika v tomto 

statistickém žebříčku návštěvnosti zastává 28. pozici v rámci celého 

světa.212 

Česká verze sítě Facebook byla vytvořena v červnu roku 2008.213 

Přeložení do českého jazyka prolomilo poslední bariéry a po čet českých 

uživatelů začal radikálně narůstat. Již téhož roku mělo české prostředí 

                                                 
209 Facebook Statistics [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/>. 
210 Mashable. The Social Media Guide. [online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW: 
<http://www.mashable.com/>. 
211 Facebook Statistics  [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/>. 
212 Facebook Statistics  [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/>. Také viz obrazová p říloha č.5. 
213 Handl, J. Facebook pro začátečníky. [online].. 9.6.2009 [cit. 2010-05-05].  Dostupný z  WWW:< 
http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-a-idnes-cz-vnbspobrazech/>. 
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sociální sítě 800 000 členů, dnes je však toto číslo mnoho násobně vyšší: 

2 421 720 uživatelů a počet uživatelů stále narůstá.214 

V prostředí českého internetu si Facebook získává stále větší množství 

členů, a to na úkor ostatních sociálních síti. Ty, práv ě v důsledku 

rostoucího trendu celosvětové sociální sítě, přichází o své uživatele, nebo 

se už dále nerozvíjejí.215 Velikost jejich členské základny však rozhodně 

není zanedbatelná. Mezi největší, ryze české komunitní servery, patří 

Lide.cz. nebo Spoluzaci.cz, kde propojenost jednotlivých uživatelů funguje 

na velmi podobném principu, jak tomu je na Facebook u.216 Další, často 

navštěvované komunitní servery České republiky, se soustředí na 

navazování nových kontaktů, především romantických známostí či vztahů. 

Mezi takové sítě patří portály Libimseti.cz, Ukazse.cz, Stesti.cz nebo 

Rande.cz. V rámci těchto komunit je také možno sdílet fotografie, videa  a 

jiné obsahy, avšak jen nap říč vybranou komunitou (české sociální sítě se 

nesoustředí na sdružování uživatelů z jiných zemí). 

Téměř každá česká sociální síť má vytříbené zaměření. Facebook však 

všechny oblasti lidské činnosti spojuje do jedné tak, aby právě v jeho 

prostředí se generovaly zájmové komunity – seznamkové a k oníčkové 

portály tak pomalu ztrácí svůj význam. 

11.3 Čeští uživatelé v globálním prost ředí sít ě Facebook 
 

Jak již bylo zmíněno výše, Česká republika přispívá nemalým podílem do 

celkového počtu síťových uživatelů. V počtu návštěvnosti převyšuje 

sousední Polsko (to zastává 32.pozici ve sv ětovém žebříčku členství na 

Facebooku), Rakousko (41.pozice), Slovensko (48.pozice) nebo dokonce 

Rusko (56.pozice).217 Je však nutné dodat, že po řadí jednotlivých států se 

každodenně mění a že lidé využívají i jiné sociální sít ě, než je 

Facebook.218 

                                                 
214 Facebook Statistics  [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/>. 
215 Viz graf v obrazové p říloze č.6. 
216 Dočekal, Daniel. Česko v sociálních sítích . [online]. 18.11.2000, [cit. 2010-14-04].  Dostupn ý z 
WWW:<http://www.lupa.cz/clanky/cesko-v-socialnich-sitich/ 
217 Facebook Statistics  [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/>. Také statistický žebříček, obrazová příloha č.5. 
218 Viz obrazová příloha č.13. 
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Celkový počet českých uživatelů (necelých dva a půl milionu uživatelů) je 

téměř rovnoměrně zastoupen oběma pohlavími (v současné době je 

v českém prostředí Facebook přítomno 1 196 020 mužů a 1 219 500 

žen).219 V případě podílu českých žen můžeme sledovat rostoucí trend 

právě na úkor mužského zastoupení. Celková velikost české členské 

základny tvoří 40% zdejší internetové populace.220 221 

Co se týče věkového profilu jednotlivých uživatelů, český Facebook je 

reprezentován převážně mladou generací.222 Největší podíl (33%) členů je 

ve věku 18 až 24 let a hned vzáp ětí následuje skupina dosahující věku 25 

až 34 let (28%).223 S rostoucím věkem vybraných členů sledujeme 

klesající trend v počtu návštěvnosti (věková populace ve věku 35-44 let 

tvoří 10% celkového počtu českých uživatelů). Kdybychom tato čísla 

srovnali se Spojenými státy, dospěli bychom k velmi podobným závěrům. 

Avšak, především z hlediska věkového rozložení, americká členská 

základna je starší – skupina ve věku 35-44 let tvoří téměř dvojnásobný 

podíl oproti českému zastoupení (18%).224 

Podle statistik společnosti Mashable, průměrný uživatel Facebooku stráví 

na této síti denně 55 minut, má 120 p řátel, je členem 12 skupin, každý den 

obdrží pozvánku na 3 události, napíše 25 komentá řů a 9krát kladně 

ohodnotí sdílený obsah.225 Statistický přehled konkrétně pro Českou 

republiku v takovém rozsahu není dostupný, jen agen tura 

ARBOInteractive upravuje dobu strávenou českými uživateli na 

Facebooku na 27 minut denně a přisuzuje 93 přátel každému českému 

uživateli (průměrně).226 Zajímavou ukázkou nastávajícího trendu je rychle 

narůstající počet uživatelů, kteří se připojují přes mobilní telefon.227 V 

                                                 
219 Facebook Statistics Czech Republic [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/>. 
220 Facebook Statistics Czech Republic [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/>. 
221 Graf genderového zastoupení – p říloha č.8. 
222 Věkový profil je součástí obrazové přílohy – č.7. 
223 Facebook Statistics Czech Republic [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/>. 
224 Facebook Statistics United States [online]. 14.4.2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z  WWW: 
<http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/>. 
225 Viz graf v obrazové p říloze č.10 a 11. Mashable. The Social Media Guide. [online ]. 2010, [cit. 
2010-14-04].  Dostupný z WWW: <http://www.mashable. com/>. 
226 Komerční úspěchy Facebook v ČR 2010. [online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WW W: 
<http://www.arbointeractive.cz/novinky.php/>. 
227 Obrazová příloha č.12 znázorňuje takovou možnost připojení k síti Facebook. 
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České republice se prostřednictvím mobilu připojuje k Facebooku 237 tisíc 

uživatelů.228 

 

12   Agendy sociální sít ě Facebook                            
a vlastnosti  jejích  členů 

 
 

12.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 

 
Tato kapitola se soustředí na další parametr mé diplomové práce – totiž 

studovat témata, k nimž se vybrání členové sítě vztahují a o kterých 

debatují. Politické, mediální, komerční a veřejné agendy si tak kladou za 

cíl nejen popsat tématický diskurz sociální sít ě Facebook, ale také 

definovat, do jaké míry je ovlivněno klasické pojetí vztahu politika – média 

– trh – veřejnost. Díky tématickým okruhům pak můžeme sledovat i 

vyhraněnost daného uživatele. Jeho sociodemografický profi l je potom 

součástí závěru této kapitoly a klade si za cíl také srovnat zji štěné 

skutečnosti s „mimosíťovou realitou“. 

12.2 Agendy jako diskurzivní propojení této práce 
 
V Kapitole 8 jsme hovo řili o potenciálu virtuální komunity nabývat 

charakteristik veřejné platformy. Sledovali jsme angažovanost daných 

uživatelů a zmínili i zastoupení některých politických seskupení, které se 

na tvorbě veřejného života v prostředí sociální sítě podílejí. Ať už se jedná 

o veřejné nebo soukromé osoby, jež do virtuální komunity  vstupují, vždy 

tvoří důležitou součást fungování celého prostředí, v němž se mohou 

formovat nové typy společenství. V konkrétním případě českého 

Facebooku můžeme sledovat několik oblastí, v nichž se vytvá ří různé 

kategorie subjektů, které se navzájem ovlivňují. Tyto kategorie do jisté 

                                                 
 
228 Komerční úspěchy Facebook v ČR 2010. [online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WW W: 
<http://www.arbointeractive.cz/novinky.php/>. 
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míry reflektují podobu mimosíťové reality a můžeme je rozdělit do několika 

oblastí (politická, mediální, komerční a veřejná agenda). 

Cílem následující části této práce je postihnout rozmanitost jednotliv ých 

témat, které jsou v českém prostředí sítě Facebook diskutovány. 

Jednotlivé agendy se navzájem prolínají, stejně jako uživatelé, kteří je 

zastupují. Diskurzem sociální sítě jsou tak různé tematické oblasti, které 

promítají podobu „reálného“ společenského života, ale které se pak stejn ě 

mohou stát jeho součástí. O čem jednotliví uživatelé diskutují, jaká témata 

jsou jim blízká a jaké, nejen sociální skupiny, pod porují, je náplní dalších 

kapitol.  

Dalším podstatným úkolem následující analýzy je tak é zjistit, jaká je 

profilace průměrného uživatele. Prostřednictvím deskripce jednotlivých 

agend a dalších oblastí můžeme do značné míry odhadnout, jakých 

charakteristik, preferencí, zálib či zaměření může příslušný uživatel 

nabývat. Znát prostředí i jednotlivé participující subjekty je totiž zá kladem 

pro analýzu každé formy komunikace. 

12.3 Politická agenda 
 

První tematickou oblastí sociální sítě Facebook jsou, již zmíněná, politická 

nebo politicky laděna seskupení, která byla vytvo řena na základě iniciativy 

běžných uživatelů nebo impuls k jejich vzniku dala oficiální politic ká osoba 

či strana. 

Sílu politické komunikace v prost ředí sociální sítě Facebook reprezentuje 

americký prezident Barrack Obama. Jeho p ředvolební prezidentská 

kampaň (v roce 2008) byla zaměřena především na nová média a jako 

jeden z prvních politiků použil Facebook co by komunikační prostředek 

k oslovení své cílové skupiny. V sou časné době má prezident přes osm 

miliónů fanoušků na svém oficiálním profilu, který je navíc doprová zen 

spoustou přidružených stránek vytvořených samotnými „voliči“. Obamův 

úspěch byl stimulem pro politické osobnosti z jiných ze mí, které následně 

vstoupily do prostředí virtuální komunity, aby s občany navázaly nový druh 

komunikace. 
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V českém prostředí na sílící vliv sociálních sítí upozornila, krom ě 

Obamovy kampaně, také tak zvaná vajíčková aféra. Epicentrem této aféry 

byla komunitní skupina na Facebooku nesoucí název Vejce pro Paroubka 

v každém městě (k datu svého uzav ření pro vstup nových členů jich měla 

něco přes 53 000)229. Zakladatelé této skupiny podnítili vajíčkové útoky na 

Českou stranu sociálně demokratickou v rámci jejích p ředvolebních 

mítinků, které se uskutečnily v květnu 2009. Hlavní lídři této strany tak 

čelili protestu převážně mladých občanů doslova tváří v tvář. K celé 

události došlo poměrně rychle a téměř okamžitě se stala předmětem 

mediálních obsahů a on-line agendy. Podle internetového serveru lupa.cz, 

největší vyhledavač Google generoval v podvečer aféry 200 000 výsledků 

spojených s touto akcí a internetový zpravodaj idnes.cz zaznamenal u 

článku o vaječné „bitvě“ rekord v návštěvnosti, když stránka s ním byla 

během čtyř hodin od zveřejnění zobrazena dvěstětisíckrát (normální počet 

zobrazených stránek na serveru byl v té dob ě překročen skoro 

čtyřnásobně).230 

O incidentech s vajíčky referovaly také zahraniční zpravodajské servery. 

Obrázek předsedy této strany, Jiřího Paroubka, se po útoku nap říklad stal 

„fotkou dne“ ve speciální rubrice, kterou volbám do  Evropského 

Parlamentu věnovala BBC. Prestižní (rovněž britský) deník Daily 

Telegraph pak zveřejnil celou fotogalerii a deník  Irish Times o udál osti 

vydal komentář.231 

Míra politické angažovanosti uživatelů sociální sítě, kterou jsme 

diskutovali v Kapitole 8, se tak konkrétn ě v tomto případě projevila jako 

značně vysoká. Elektronická forma participační demokracie překonala 

hranice digitálního světa a promítla se do ve řejného života mimosíťové 

reality. Právě tento přesah stimuloval české politické strany a další 

seskupení, aby své činnosti směřovaly do tak interaktivního prost ředí, 

jakým je Facebook. 

                                                 
229 Bednář, Vojtěch. Elektronické ozvěny vaječné války. [online]. 2.6.2010, [cit. 2010-14-04].  
Dostupný z WWW:<www.lupa.cz/clanky/elektronicke-ozveny-vajecne-valky>. 
230 Bednář, Vojtěch. Elektronické ozvěny vaječné války. [online]. 2.6.2010, [cit. 2010-14-04].  
Dostupný z WWW:<www.lupa.cz/clanky/elektronicke-ozveny-vajecne-valky>. 
231 Bednář, Vojtěch. Elektronické ozvěny vaječné války. [online]. 2.6.2010, [cit. 2010-14-04].  
Dostupný z WWW:<www.lupa.cz/clanky/elektronicke-ozveny-vajecne-valky>. 
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Z hlediska volebních preferencí k dubnu 2010 m ůžeme na Facebooku 

sledovat určitou podobu reprezentace českých politických stran. Nesmíme 

však opomíjet fakt, že tato práce vznikla v p ředvolebním období. Lze proto 

předpokládat, že politická komunikace zde bude nabýva t intenzivnějšího 

charakteru.  

12.3.1 ČSSD 
 

Česká strana sociálně demokratická, která v současném měření 

předvolebních preferencí dosahuje 27 procent,232 má na Facebooku 

několik oficiálních i „občansky“ generovaných stránek a skupin. Formální 

stránka této politické strany nese název Czech Social Democratic Party  a 

má 696 fanoušků. Další oficiální skupiny jsou zastoupeny také 

regionálními větvemi, ovšem velikost jejich členské základny se pohybuje 

kolem dvaceti uživatelů. Výraznější zastoupení této politické strany však 

můžeme sledovat zejména na velkém portfoliu neformáln ích skupin a 

stránek, které se k ČSSD staví značně kriticky. Například stránka Najde 

se 1.000.000 Čechů, kteří podepíšou petici proti ČSSD? čítá 11 425 

fanoušků, což je číslo, které několikrát převyšuje součet všech zastánců, 

kteří se oficiálně k této straně hlásí. Další, kriticky laděná, skupina, která 

rovněž vznikla občanskou iniciativou, je Nedovolte vládu ČSSD a 

podporuje ji 4 306 českých uživatelů. Předseda ČSSD Jiří Paroubek 

vlastní na Facebooku hned dva oficiální profily, te n výraznější uznává přes 

dva tisíce fanoušků. Stránka, která je v souvislosti s ČSSD nejvíce 

podporovaná, se jmenuje Bude mít toto vejce více fanoušků než Jiří 

Paroubek? a její členskou základnu tvoří více než sedmnáct tisíc 

uživatelů. Strana ČSSD se tak na Facebooku netěší příliš velké podpoře a 

za občany zde promlouvají spíše kritické hlasy. 

12.3.2 ODS 
Občanské demokratická strana si v prost ředí nových médií stojí lépe. Její 

oficiální stránku ODS podporuje p řes 4 000 uživatelů. Také, co se týče 

                                                 
232 Volební preference.[online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : <http://www.volebni-
preference.cz/>. 
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regionálních skupin, má zde strana ODS silnější zastoupení, nežli je tomu 

v případě ČSSD. Jsou tu sdružení zástupci nejen z Prahy, ale t aké 

například z Jilemnice, Vrchlabí, Černolic, Hradce Králové, Liberce a tak 

podobně. Ve srovnání s výše jmenovanou stranou je kritický ch skupin 

ODS málo. Odpůrce ODS tvoří přes 700 členů a sarkasticky laděná 

skupina Udělejte Topolovi radost, darujte mu jachtu  má více než 1 500 

podporujících uživatelů. Nově jmenovaný předseda strany, Petr Nečas, 

má na své stránce p řihlášeno kolem dvou tisíc fanoušků, zatímco 

dosavadní lídr, Mirek Topolánek, jich eviduje dvakr át tolik. Zejména ve 

srovnání, v současné době s nejsilnější, stranou ČSSD tak uživatelské 

preference směřují k pravicově orientované straně ODS. 

12.3.3 KSČM 
 

V pořadí třetí nesilnější politická strana KSČM233 na své voliče 

prostřednictvím virtuální komunity necílí. I když na Face booku můžeme 

najít několik neoficiálních regionálních skupin aktivních k omunistů, 

formální profil této strany zde neexistuje. Naopak negativních ohlasů se tu 

sdružuje hodně. Například skupina Najde se milion Čechů, kteří 

podepíšou petici proti komunistům eviduje přes šedesát jedna tisíc 

uživatelů, což je největší číslo v kontextu české politické agendy na 

Facebooku. Výrazně levicově orientovaných uživatelů tak v tomto 

virtuálním prostředí nacházíme málo. 

12.3.4 TOP 09 
 

Podle výzkumu předvolebních preferencí zaujímá čtvrtou pozici strana 

TOP 09.234 Tato strana vznikla v roce 2009 a od té doby se ji  na 

Facebooku podařilo získat přes dvacet jedna tisíc fanoušků, kteří se 

připojili k její oficiální stránce. Podobně silné podpoře se těší i její 

předseda Karel von Schwarzenberg, jehož oficiálně uznává více než 

šestnáct tisíc uživatelů. V rámci konkrétních zastupitelů politických stran 

                                                 
233 Volební preference.[online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : <http://www.volebni-
preference.cz/>. 
234 Volební preference.[online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : <http://www.volebni-
preference.cz/>. 
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tak má profil předsedy TOP 09 největší členskou základnou. Kritických 

skupin kolem TOP 09 nevzniká mnoho. Skupina Nevolím TOP 09 má 520 

členů a na profilu Stop ODS + TOP 09  se jich objevuje 167. 

12.3.5 Věci ve řejné 
 

I když v předvolebních preferencích Věci veřejné nepřekračují potřebnou 

pětiprocentní hranici,235 na Facebooku se k její oficiální stránce hlásí víc e 

než třináct tisíc uživatelů. Také, co se týče regionálního zastoupení, 

dosahuje tato politická strana velké rozmanitosti. Najdeme zde 

Olomoucké, Třeboňské, Plzeňské či Pardubické věci veřejné. Předseda 

strany, Radek John, má podporu v podob ě 876 uživatelů a kriticky 

laděných skupin kolem Věcí veřejných vzniká minimální množství. 

12.3.6 KDU-ČSL 
 

Stejně tak, jako komunisté, ani k řesťanští demokraté se příliš nepodílejí na 

fungování virtuální komunity Facebook. Oficiální st ránka KDU-ČSL má 13 

fanoušků a ani jeden z hlavních zastupitelů zde nevlastní svůj profil. 

12.3.7 Strana zelených 
 

Stranu zelených podporuje přes dva tisíce uživatelů. Její předseda Ondřej 

Liška má na svém profilu p řihlášeno asi šestnáct set fanoušků a téměř 

žádné odporující skupiny vůči této straně nevznikají. 

12.3.8 Shrnutí politické agendy 
 

I když většina uživatelů se v podobě členství v oficiální politické skupině 

na Facebooku nepohybuje, ze struktury politické age ndy v tomto 

virtuálním prostředí můžeme vyvodit jisté závěry. Možná i vzhledem 

k věkovému profilu průměrného uživatele sledujeme jednoznačný posun 

v politickém spektru. Čeští uživatelé Facebooku jsou spíše pravicově 

orientovaní a jejich „uživatelské“ preference hovo ří značně odlišně, než je 

                                                 
235 Volební preference.[online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : <http://www.volebni-
preference.cz/>. 
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tomu v případě voličských preferencí zjištěných z předvolebního výzkumu 

pro celou Českou republiku v dubnu 2010.236 

12.4 Mediální agenda 
 

Příchod internetu posunul konvergenci médií na jinou úroveň. Tisk, 

rozhlas i televize se začaly sdružovat v jednu entitu virtuálního prost ředí a 

své výstupy adaptovaly podmínkám digitální sítě, čímž začaly mizet 

původní rozdíly mezi jednotlivými typy médií.  

Na samém počátku rozvoje českého internetu zastoupení daných médií 

měla podobu čisté prezentace jejich činností a zájmů.  První mediální 

agenda na českém internetu byla zajištěna tištěnými médii. České deníky 

se začaly objevovat na internetu již v letech 1995 a 1996 , a to nikoli v režii 

svých vydavatelů, ale v režii jiných subjektů - buďto internetových 

poskytovatelů, nebo specializovaných internetových firem.237 

S postupným rozvojem internetových možností však vz rostl nejen počet 

médií, které zde rozšiřují své portfolio aktivit, ale také množství zp ůsobů, 

jakými je toto elektronické prost ředí uchopováno. Pro rozhlas i televizi 

internet přestává být pouze nástrojem na propagaci jejich vysí lání. Dříve 

nedigitální média tvoří svůj obsah přímo na míru síťového prostoru.  

Média přijala internet jako výzvu a vžila se s ním do obous tranně výhodné 

symbiózy.238 Díky audiovizuálnímu charakteru internetového pros tředí zde 

mohou své uplatnění najít veškeré mediální kategorie, nebo je dokonc e na 

tuto úroveň posouvat. Transmediální prostor se tak za číná překrývat 

s různými formami kybernetického světa. Jednou z nich jsou i sociální sít ě 

– včetně virtuální komunity Facebook. 

                                                 
236 Volební preference.[online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : <http://www.volebni-
preference.cz/>. 
237 Peterka, J. Jak MF Dnes a idnes.cz p řicházely na Internet [online].. 16.1.2008 [cit. 2010-05-05].  
Dostupný z WWW:< http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-a-idnes-cz-vnbspobrazech/>. 
238 Peterka, J. Jak MF Dnes a idnes.cz p řicházely na Internet [online].. 16.1.2008 [cit. 2010-05-05].  
Dostupný z WWW:< http://www.lupa.cz/clanky/mf-dnes-a-idnes-cz-vnbspobrazech/>. 
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12.4.1 Televize 

 
Z hlediska pozice na českém mediálním trhu má televize Nova nejsiln ější 

podíl.239 V prostředí Facebooku její oficiální stránka eviduje 1 772 členů. 

Neformální skupiny, které se v okolí této televize generují, mají jak kritický, 

tak pozitivní tón. Skupina Nesnášíme větu: Více na našem webu tn.cz  

(což je oficiální webový portál televize Nova) čítá přes pět tisíc uživatelů. 

Konkrétní pořady televize se však naopak těší silné podpoře. Dr.House 

má zaregistrovaných přes jedenáct tisíc fanoušků, Snídaně s Novou zase 

5 300 fanoušků a 112 v ohrožení života  jich registruje více než 3 800. 

Druhá nejsledovanější televize, televize Prima, nemá v prost ředí 

Facebooku oficiální zastoupení. Kromě jednoho z jejích po řadů, Krimi 

zpráv (asi 4000 členů), se kolem této televize negenerují žádné velké 

skupiny. 

Česká televize má na svém oficiálním profilu p řihlášeno asi tisíc fanoušků. 

Její zpravodajský kanál ČT 24 jich ale eviduje téměř pětkrát více. 

Nejvýraznější uznaní má pořad Hyde Park, kdy, prostřednictvím jeho 

stránek, mohou uživatelé komunikovat p římo s hosty tohoto po řadu (v 

živém TV přenosu). Členskou základnu Hyde Parku reprezentuje více než 

pět tisíc uživatelů. Stejně jako v případě Novy, má i Česká televize ranní 

pořad, který má podporu na Facebooku. Tím je Studio 6, na jehož oficiální 

stánky se doposud přihlásilo asi jedenáct set uživatelů. 

Tak další televize si v tomto virtuálním prost ředí vytvářejí své profily, aby 

mohly být blíže svým divákům. Mezi takové patří například MTV Czech, 

jejíž členská základna přesahuje 3 900 uživatelů (což je více, než 

v případě oficiální stránek všech nejsilnějších českých televizí). 

                                                 
239 Asociace televizních organizací.[online]. 2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný z WWW : 
<http://www.ato.cz/>. 
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12.4.2 Rozhlas 
 

Z výsledků poslechovosti pro rok 2009 vyplývá, že číslem jedna na 

rozhlasovém trhu je Rádio Impuls.240 Jeho oficiální stránky v prost ředí 

českého Facebooku zaujalo asi t ři sta fanoušků a kromě skupiny Fanda a 

jeho česká banda (což je odpolední relace rádia) další skupiny v rá mci 

Rádia Impuls nevznikají. 

Oproti tomu Evropa 2, která na českém trhu má druhý největší podíl,241 si 

na Facebooku vytvořila velmi silnou členskou základnu. Její oficiální 

stránky podporuje asi třicet tisíc uživatelů, Ranní show Evropy 2  zde 

registruje přes padesát čtyři tisíc členů a Afterparty Evropy 2 má členskou 

základnu v podobě 9 342 fanoušků. 

Další silné rozhlasové stanice242 Frekvence 1, Český rozhlas 1 – 

Radiožurnál a Rádio Blaník na svých oficiálních str ánkách neregistrují více 

než 1000 uživatelů.  

Oproti tomu Rádio 1, které se na p ředních pozicích v rámci českého 

rozhlasové nepohybuje,243 eviduje přes dvanáct tisíc členů, což je, kromě 

Evropy 2, více než celkový součet všech virtuálních fanoušků ostatních 

rozhlasových stanic. 

12.4.3 Tisk 
 

Oficiální zastoupení českých celostátních deníků není na Facebooku p říliš 

výrazné. Nejčtenější Blesk244 má 13 fanoušků, Mladá fronta dnes téměř 

600 fanoušků, Právo zde žádnou oficiální stránku nevlastní, Den ík Sport 

na svém profilu eviduje asi 400 uživatelů a Aha! jich registruje necelých 

40.  

                                                 
240 Radio projekt. [online]. 2009-2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný  z WWW: <http://www. 
http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=9.cz/>. 
241 Radio projekt. [online]. 2009-2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný  z WWW: <http://www. 
http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=9.cz/>. 
 
242 Radio projekt. [online]. 2009-2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný  z WWW: <http://www. 
http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=9.cz/>. 
243 Radio projekt. [online]. 2009-2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný  z WWW: <http://www. 
http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=9.cz/>. 
244 Media projekt. [online]. 2009-2010, [cit. 2010-14-04].  Dostupný  z WWW: <http://www. 
http://www.panmedia.cz/data/sharedfiles/pamnews/2010/PanMediaNEWS_2010_06_MP_RP.pdf/>. 
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Co se týče členské základny, společenské časopisy zde mají zřetelně 

silnější podporu, než-li zmíněné celostátní deníky. Například časopis 

Reflex uznává přes jedenáct tisíc uživatelů a k zpravodajskému magazínu 

Respekt se hlásí více než šest tisíc členů. Také dívčí časopisy mají na 

Facebooku velkou popularitu. Časopis Joy dosahuje podpory v podobě 

téměř šesti tisíc uživatelů a magazín Top Dívky eviduje skoro dva tisíce 

členů na svém oficiálním profilu.  

12.4.4 Shrnutí mediální agendy 
 

Zejména díky věkovému profilu průměrného uživatele sledujeme v 

českém prostředí sociální sítě Facebook podporu takových médií, jejichž 

obsahy jsou zaměřeny na mladou cílovou skupinu. Namísto denního tisk u 

a oficiálních stránek celoplošných televizí se jedn otliví uživatelé přiklánějí 

k takovým mediálním pořadům, relacím a formátům, které dynamicky 

vytváří oblast jejich zájmu či zaměření. Velká podpora tak směřuje 

k relacím rádia Evropy 2, kontroverzním televizním seriálům jako je 

Dr.House či k společenským časopisům, které se zabývají aktuálními 

problémy mladého uživatele (časopis Joy). 

Čeští členové virtuální komunity Facebook také dávají pros tor 

alternativním formám médií, které na poli českého mediálního trhu nemají 

silný podíl. Jedním z nich je nap říklad Radio 1.  

Trošku mimo vymezenou oblast stojí i spole čenské a zpravodajské 

magazíny – časopis Reflex a Respekt, jejichž cíloví čtenáři se mohou 

pohybovat ve starší věkové kategorii, nežli je tomu v p řípadě Evropy 2. 

Avšak i tyto magazíny mají, možná díky svému r ůznorodému obsahu, 

v prostředí českého Facebooku silnou podporu 

Dynamické, rozmanité a kontroverzní mediální formát y či výstupy tak mezi 

jednotlivými uživateli českého Facebooku rozhodně našly své místo.  

12.5 Komer ční agenda 
 

Několikrát diskutovaná konvergence médií se projevila  i 

v komercionalizaci internetového prostoru. Původně svobodné a kreativní 

prostředí se začalo komodifikovat prostřednictvím jednotlivých komerčních 
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subjektů, které v něm spatřovaly silný potenciál pro zasažení svého 

cílového trhu. Jak již bylo naznačeno v Kapitole 9, i když internet podléhá 

podobným tržním pravidlům jako ostatní média, p řeci jen se díky svým 

interaktivním možnostem odlišuje. V kontextu sociál ních sítí jsou rozdíly 

v komerčním využití ještě akcentovány, protože je zde interaktivita mezi 

jednotlivými uživateli (a firmami) posunuta na vyšš í úroveň. 

V prostředí sociální sítě Facebook existuje několik druhů komerční 

agendy, která má vliv na celkové fungování této vir tuální komunity. 

Jednotlivé firmy a organizace zde nevyužívají klasi ckou textovou reklamu, 

nýbrž čerpají ze široké škály způsobů konektivity, prostřednictvím kterých 

vstupují daní uživatelé do vzájemných interakcí. 

12.5.1 Nová forma reklamy 
 

Dané tržní subjekty tak zde pro svou reklamu využív ají tzv. engagement 

formáty, které umožňují větší zapojení samotných uživatelů například 

prostřednictvím hlasování nebo doporučení konkrétního produktu, značky 

či akce dalším uživatelům z okruhu vybraných p řátel.245 

Vzhledem k vysoké participaci českých uživatelů, pro zadavatele online 

reklamy a online marketéry p ředstavuje „český Facebook“ ideální prostor 

pro marketingové a reklamní aktivity. Jedna z nejv ětších výhod této 

sociální sítě je dostupnost velkého množství dat a informací o j ednotlivých 

uživatelích, které se běžně složitě dohledávají. Dané firmy a organizace 

mohou svou reklamu směřovat s velkou přesností na zvolenou cílovou 

skupinu. 

Toto cílení probíhá ve formě zmíněné engagement reklamy, která se u 

uživatelů snaží vyvolat nějakou akci, jež se následně prostřednictvím 

přátel virálně šíří.246 „Prvním typem engagement formátu je pozvání na 

určitou událost. Uživatelé z daného listu p řátel, kteří už svou účast 

potvrdili, jsou zobrazeni uvnitř reklamy. Potvrzení účasti je veřejné a může 

                                                 
245 Vyleťal, Martin. Facebook nabízí v Česku nové reklamní formáty . [online]. 15.1.2010, [cit. 2010-
14-04].  Dostupný z WWW:<http://www.lupa.cz/clanky/ facebook-nabizi-v-cesku-nove-reklamni-
formaty/ 
246 Vyleťal, Martin. Facebook nabízí v Česku nové reklamní formáty . [online]. 15.1.2010, [cit. 2010-
14-04].  Dostupný z WWW:<http://www.lupa.cz/clanky/ facebook-nabizi-v-cesku-nove-reklamni-
formaty/ 
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se objevit na homepage vybraných p řátel v „událostech“. Podobně funguje 

i reklama „Stát se fanouškem“. Pokud jsou p řátelé daného uživatele již 

fanoušky příslušné značky nebo produktu, zobrazí se jejich seznam uvnit ř 

reklamy, v opačném případě se zobrazí celkový počet fanoušků značky na 

Facebooku. Reklama může být také ve formě dárku, který si mezi sebou 

uživatelé posílají. Tento formát je doplněn o textové pole, do kterého 

uživatelé mohou vkládat své komentá ře. Ty se pak zobrazují na „zdi“.  

Je tedy zřejmé, že všechny engagement reklamní formáty, jak u ž jejich 

název sám napovídá, jsou kombinací reklamy s uživat elsky generovaným 

obsahem, který je následně prostřednictvím sociální sítě šířen dalším 

uživatelům.“247 Jednotlivé komerční subjekty využívají těchto nesčetných 

forem konektivity a apelují na možnost každého uživ atele participovat 

nejen na výsledné podobě dané reklamy, ale také na celkové 

charakteristice nabízené služby či produktu. 

12.5.2 Komer ční líd ři českého Facebooku 
 

Komerční agenda v českém prostředí Facebooku je zajištěna několika 

firmami a organizacemi. Jako základ pro svou intera ktivní reklamu, si 

většina z nich zakládá domovský profil, ke kterému se  mohou přihlašovat 

„obyčejní“ uživatelé. Podle statistik facebakers.com můžeme rozlišit 

takové značky a produkty, u kterých je tato uživatelské podpor a na velmi 

vysoké úrovni. 

Nejvíce fanoušků mají stránky značky Kofola. K jejich hlavnímu profilu je 

přihlášeno více než sto osmdesát tisíc uživatelů, přičemž se kolem tohoto 

kolového nápoje generují další stránky i skupiny čítající desítky tisíc 

fanoušků.248 Stránka Točená kofola tak jich má necelých sto dvacet tisíc a 

televizní reklamy propagující značku Kofola se těší také velké podpoře 

(jako např. NENE já nemusim já už ho vidim…Jééé…aneb milujeme 

kofolácký reklamy s téměř třiceti tisíci fanoušky). 

                                                 
247 Vyleťal, Martin. Facebook nabízí v Česku nové reklamní formáty. [online]. 15.1.2010, [c it. 2010-
14-04].  Dostupný z WWW:<http://www.lupa.cz/clanky/ facebook-nabizi-v-cesku-nove-reklamni-
formaty/ 
248 Facebook Statistics – Top Brands on Facebook in Czech Republic.  [online]. 14.4.2010, [cit. 
2010-14-04].  Dostupný z WWW: <http://www.facebaker s.com/countries-with-facebook/>. 
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Na dalších předních pozicích ve statistickém žeb říčku oblíbených značek 

a produktů, které Facebook využívají pro svou sebeprezentaci,  najdeme 

zmrzlinu Míšu (asi 75 000 fanoušků), Hranolky z McDonald’s (asi 70 000 

fanoušků), pivo Pilsner Urquell (asi 60 000 fanoušků), Nike room (asi 

35 000 fanoušků), smetanu Jesenku (asi 35 000 fanoušků), kina Cinestar 

(asi 33 000 fanoušků) nebo kakaový nápoj Granko (asi 32 000 

fanoušků).249 

12.5.3 Shrnutí komer ční agendy 
 

Jak již bylo naznačeno v Kapitole 9 s perspektivou politické ekonomie,  

sociální síť Facebook není jen otev řeným, nezávislým prostorem, v němž 

vzniká nekonečný řetěz lidských vztahů a přátelství. Stejně tak, jako 

ostatní typy médií, i v p řípadě Facebooku zajišťuje jeho rozvoj a fungování 

komerční sféra, která do toho prost ředí vstupuje, aby mohla (t řeba i jiným 

způsobem) promlouvat ke svým cílovým skupinám. 

Díky statistickému přehledu značek a produktů, které se v prost ředí 

českého Facebooku těší největší podpoře, můžeme, do jisté míry 

vydedukovat, spotřebitelskou orientaci daných uživatelů. Například je 

možné členství ve zmíněných stránkách či skupinách interpretovat jako 

podporu českých produktů. Na předních pozicích se totiž objevuje 

zejména český nápoj Kofola, klasická zmrzlina Míša nebo trad iční 

alkoholický nápoj Pilsner Urquell.  

Také můžeme analýzu obrátit a ptát se, jaké jsou cílové sk upiny 

vedoucích značek a produktů (zmíněných výše). Věkový profil 

průměrného uživatele pak jistě bude tyto cílové skupiny do zna čné míry 

reflektovat. Komerční agenda, která je potom následně dotvářena 

„obyčejnými“ členy komunity se tak rozvíjí zejména kolem takových  

produktů, ke kterým mohou, v současné době mladí uživatelé, vztáhnout 

své zážitky a zkušenosti (většina z mladé generace si z d ětství pamatuje 

zmrzlinu Míšu, nápoj Kofolu, smetánku Jesenku). Dru há skupina produktů 

potom promítá životní styl „průměrných“ členů komunity – velká obliba 

                                                 
249 Facebook Statistics – Top Brands on Facebook in Cz ech Republic. [online]. 14.4.2010, [cit. 
2010-14-04].  Dostupný z WWW: <http://www.facebaker s.com/countries-with-facebook/>. 
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Nike roomu svědčí o zájmu o sport či budování vlastní image, značná 

podpora kin Cinestaru zase promlouvá o zp ůsobu trávení volného času, 

atd. Možnost sdílení spotřebitelských preferencí prostřednictvím sítě 

Facebook podporuje růst komerční sféry, čímž je utvářena celková 

podoba této sociální sítě včetně chování jejích uživatelů. 

12.6 Veřejná (uživatelská) agenda 
 

Stránky a skupiny, které vznikly „občanskou“ iniciativou v českém 

prostředí sociální sítě Facebook se prolínají rozmanitou škálou 

společenských oblastí, včetně zmíněné politické, mediální i komerční 

agendy. Tato vymezená komunikační pole však pouze kategorizují 

možnosti uchopování témat na Facebooku a reflektují  postoje především 

mladé skupiny „obyčejných“ uživatelů – tedy soukromých osob. 

Diskutované problémy v prostředí Facebooku tak jsou stimulovány 

především „zdola“, tudíž prostor pro elitní komunikac i je tu značně 

omezen. Výše analyzované agendy se však p řesto pokouší popsat jistou 

formu aktivity „elitních skupin“ v podobě politických, mediálních a 

komerčních subjektů, jež se díky své virtuální činnosti snaží podnítit 

takové jednání vybraných uživatelů, které by směřovalo vstříc jejich 

zájmům. 

Ačkoli skupin i stránek, kterých je v rámci t ěchto agend velké množství a 

jejich členská základna dosahuje vysoké úrovně, uživatelské preference 

se obracejí spíše k takovým formám sdílení, které t yto oblasti přehlížejí. 

Data, která by statisticky mapovala nejoblíbenější stránky a skupiny 

(kromě komerčních subjektů), jsou velmi obtížně dostupná. Následující 

část tak částečně pracuje s analýzou internetového serveru lupa.cz, který 

se zabývá problematikou digitálních médií, ale p ředevším s přehledem 

českých skupin přímo na stránkách Facebooku. 

12.6.1 České skupiny 
 

České skupiny, které překračují hranici sta tisíc uživatelů, jsou často 

podníceny velmi jednoduchým stimulem. Motivace ke členství v daných 

skupinách je budována prostřednictvím apelu na „rekord“, na vytvo ření 
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největší skupiny, na vítězství nad nějakým fenoménem či jinou skupinou. 

Skupina Na Facebooku je prý 750 000 Čechů, sjednotíme je všechny?  má 

na svém profilu přihlášeno asi 163 000 uživatelů, skupina Pokus o světový 

rekord. Vytvořme největší skupinu na českém Facebooku  eviduje 

přibližně 158 000 uživatelů, skupina Vsadím se, že nepražáci dají 

dohromady 200 000 fans d řív než Pražáci čítá přes 157 000 uživatelů a 

skupina Podaří se narvat všechny Čechy do jedné skupiny? má necelých 

150 000 registrovaných uživatelů. Diskuze, které v rámci těchto skupin 

vznikají, potom většinou reflektují rostoucí počet přihlášených fanoušků, 

než by se soustředily na nějaké specifické téma. I když by se dalo usoudit, 

že motiv vzniku takto strukturovaných skupin je zna čně banální, kromě 

„soutěživosti“ jednotlivých členů lze hovořit i o jisté mí ře patriotismu. 

Většina těchto velkých skupin se totiž snaží o sdružování českých 

uživatelů – vymezuje se vůči ostatním skupinám z celého světa a vyzývá 

k otevřené výpovědi svých členů: „pohybuji se v globálním světě virtuální 

sítě, ale vím, kam skutečně patřím“. 

Jiné skupiny, které jsou v rámci českého Facebooku také početně bohaté, 

se již dotýkají konkrétního tématu. V sou časnosti nejspíše největší českou 

skupinou je Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedn é – 

DŮCHODCI!, která, díky velikosti své členské základny (přes 230 000 

přihlášených uživatelů), se stala předmětem zájmu mnoha českých médií. 

Ty se k této agendě vztahují jako ke generační válce a upozorňují na 

zjevnou diskriminaci starší populace. Ať už byl motiv p řihlášených 

uživatelů k členství k této skupině jakýkoli, jen stěží se dá předpokládat, 

že podpora přichází ze strany starší části uživatelského spektra českého 

Facebooku. V rámci této skupiny potom vznikají disk uze, které se velmi 

často kriticky staví vůči neproduktivním občanům naší země.  

Mezi velké, specificky zaměřené skupiny, patří také STOP týrání dětí 

s téměř 220 000 fanoušky nebo Násilí na ženách je největší svinstvo, ke 

kterému se hlásí asi 136 000 uživatelů. Ačkoli na bohaté a často 

aktualizované debaty zde narazíme jen sporadicky, p řesto jsou si daní 

uživatelé vědomi významu jejich členství. Například na výzvu jednoho 

uživatele skupiny STOP týrání dětí: „Hodně lidí se ptá, k čemu je tato 

stránka, když nic neřeší. Co byste jim odpověděli?“ reagovalo asi 430 
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uživatelů, převážně v podobném smyslu jako uživatelka Jana Barbora: 

„aby na to každý z nás musel alespo ň myslet a aby se více díval ! lepší být 

příliš starostlivým sousedem, než lhostejným. a d ětství má být 

bezstarostné !“. 

Další, početně silné skupiny, se potom vztahují k problém ům či potřebám, 

které se odkazují převážně k mladé generaci. Skupina Petice za starý 

fejsbuk – potřebujeme 100 000 Čechů registruje na svých stránkách více 

než 180 000 uživatelů, skupina Chceme do škol notebooky místo sešitů a 

učebnic jich eviduje téměř 123 000 a skupinu Miluju, když naši nejsou 

doma zase podporuje asi 122 000 uživatelů.  

12.6.2 Shrnutí ve řejné agendy 

 
Veřejně generované skupiny jasně reflektují současné rozpoložení, 

aktuální témata či přání vetší části spektra českých uživatelů. Zároveň je 

také důležité sledovat jejich stále rostoucí vliv. Ve řejná, či uživatelská, 

agenda dosahuje největší podpory a zejména v jejím rámci se formuje 

diskurz či témata, o kterých se následně hovoří. Facebook je tak stále 

platformou, ve které dominuje „občanská iniciativa“. 

 

12.7 Sociodemografický profil pr ůměrného uživatele 
 

Na základě předchozí analýzy různých agend a rozmanitých 

diskutovaných oblastí v prostředí českého Facebooku, lze vyvodit jisté 

závěry o sociodemografických atributech průměrného českého uživatele. 

Zjištěné informace o prostředí této virtuální komunity však rozhodně 

nemají ambici exaktním způsobem popsat chování jednotlivých členů. Je 

velmi složité odhadnout, jaká je motivace členství, přihlášení ke skupině či 

stránce, nebo nastolení nějakého tématu. Konkrétní platformy českého 

prostředí Facebooku jsou častým terčem kritiky. Stát se fanouškem dané 

skupiny je totiž velmi jednoduché. Stačí kliknout na příslušné pole a 

uživatel se okamžitě zapojuje mezi ostatní členy. Někteří uživatelé se tak 

mohou i téměř bezděčně přihlásit k neomezenému množství skupin a 
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stránek. Další oblastí kritiky je i věk jednotlivých uživatelů. Přístup na 

sociální síť Facebook je dovolen všem lidem od 13 let. Podle to ho se 

orientují i dané statistické výzkumy, které se sous tředí na určené věkové 

kategorie. Kontrolní mechanismy sítě však nejsou s to postihnout skupiny 

mladých lidí, kteří tuto podmínku nedodržují. Na Facebooku tak m ůže být 

přihlášeno až několik tisíc uživatelů mladších 13 let. Ve srovnání 

s mimosíťovou realitou se také virtuální prost ředí sítě Facebook 

proměňuje velkou rychlostí. Co platí dnes, nemusí již za chvíli být 

pravdivé. K následujícím závěrům je tak třeba přistupovat se značným 

odstupem. 

Průměrný uživatel českého prostředí sítě Facebook je ve věku 18 až 34 

let. Vzhledem k tomu, že genderové skupiny jsou zde  téměř rovnoměrně 

zastoupeny, může to být muž nebo žena. Na Facebooku denn ě průměrně 

stráví 27 minut a má asi 93 p řátel. Jeho politické preference jsou 

pravicově orientované, může vykazovat silné antipatie vůči komunismu. 

Životní styl průměrného uživatele je rychlý a proměnlivý. Svůj volný čas 

tráví sportováním, chozením do kina a samoz řejmě i aktivitou na 

Facebooku. Dává přednost dynamickým a kontroverzním mediálním 

formátům (TV seriály), rád poslouchá moderní hudbu (Evropa  2, MTV 

Czech), uznává i nemainstreamová média (Rádio 1). Český člen sociální 

sítě Facebook je také patriotem. Podporuje české produkty (nápoj Kofola, 

zmrzlina Míša, pivo Pilsner Urquell) i česky laděná témata: je fanouškem 

skupin, které se snaží o sdružování všech Čechů na Facebooku, 

podporuje i uskupení jako Největší česká lež – pojď na jedno (asi 150 000 

uživatelů). Lhostejné mu však nejsou ani otázky morálních pr oblémů. 

Český uživatel diskutuje taková témata, která mu jso u generačně blízká, 

mají normativní charakter či se snaží o revizi společenského řádu. 

Nesmíme také opomenout, že průměrný uživatel podporuje digitální 

média, včetně sociální sítě Facebook. 
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13  Konverza ční situace – analýza     
kontextuálních  dimenzí 

 

13.1 Abstrakt a cíl této kapitoly 
 

Poslední část mé diplomové práce postupuje dále na kontextuál ní rovině. 

Jejím cílem je konečně analyzovat charakter možných promluv daných 

síťových uživatelů. Právě zde je vymezen konkétní metodologický postup, 

jehož prostřednictvím jsou dané komunikační interakce analyzovány. 

Nejedná se ale o úplně stejnou metodologii, jak je navržena v diplomových  

tezích. Konverzační analýza je ovlivněna kontextuální línií celé práce. 

Jedná se o analýzu konverzací, avšak ty jsou zasaze ny do rámce 

kontextuálního diskurzu. Jednolitvé konverzační události se potom snaží 

spíše ilustrovat možné kontextuální dimenze (a jeji ch kategorie), jež se 

prostřednictvím mého pečlivého čtení a zúčastněného pozorování 

projevily jako nejvýraznější. 

13.2 Kontextuální linie diplomové práce 
 

V Kapitole 5 jsme teoreticky popsali kontextuální r ovinu diskurzu. Toto 

pojetí tvoří totiž stěžejní optiku nahlížení problematiky sociálních sítí . 

Interdisciplinární perspektivy nabídly určitý způsob zkoumání prostředí sítě 

Facebook a teoreticky jej ukotvily v oblasti sociál ních věd, konkretizace 

virtuální komunity nám zase umožnila zasadit sí ť Facebook do celkového 

prostředí internetu a zároveň vymezit místo i pro jeho českou variantu, 

zkoumané agendy vykreslily charakter tohoto prost ředí a také se dotkly 

diskurzu jako souboru témat, ke kterým se zdejší už ivatelé vztahují. 

Kontextuální pohled pak kromě snahy o uchopení komplikovaného 

prostředí sítě Facebook zahrnul i samotné uživatele. Kromě 

interdisciplinárních perspektiv, jež zkoumaly podmínky a okolnosti chování 

daných uživatelů, se tak v závěrečné části vymezil i konkrétní 

sociodemografický profil průměrného českého uživatele virtuální komunity 

Facebook. Znalost teoretického pozadí, filozofických možností 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

98 
 

kybernetického prostoru, tematických oblastí diskutovaných agend a také 

vlastností samotného uživatele považuji za vstupní podmínku pro 

zkoumání konkrétního jednání daných členů této virtuální komunity. 

13.3 Metodologie a zp ůsoby zkoumání 
 

Ústředním schématem této práce je tak jakási kontextuál ní linie, která 

spojuje všechny části mé studie. V p ředem určených tezí, podle kterých by 

se měla má diplomová práce řídit, praktická část zahrnuje konverzační 

analýzu diskurzu. Vzhledem však k tomu, že kontextu ální rovina činí mou 

práci kompaktní, ráda bych, aby kontextové prizma b ylo nabídnuto také 

patřičným konverzacím.  

Následující analýza tak nedodrží p řesnou metodologii konverzační 

analýzy. Konverzační situace však budou stále ve st ředu jejího zájmu. 

Metodologie, se kterou se bude pracovat, totiž refl ektuje zejména 

kontextuální charakter těchto komunikačních událostí. 

Podle van Dijka můžeme sledovat několik kontextuálních dimenzí 

diskurzu, které jsou platné pro konverzační situace. Jedná se v podstatě o 

jakýsi soubor jevů, prostřednictvím kterých přistupujeme k sociální realitě 

a uchopujeme definice konkrétních situací.250 Mezi jednotlivé kontextuální 

dimenze podle van Dijka pat ří doména, celková interakce a typ řečové 

promluvy, funkce, záměr, účel, datum a čas, místo, okolnosti, sociální role, 

členství, sociální druzí, sociální reprezentace, rel evantní předměty, role 

účastníků a profesionální role.251 Jak jsme si již mohli všimnout 

v předchozí části práce, jednotlivé dimenze se staly sou částí příslušných 

kapitol. Například sociální či profesionální role je podrobně rozebrána 

v Kapitole 7, členství zase v Kapitole 6, sociální druzí pak v Kap itole 8, 

atd.  

Doménou veškerých aktivit je samozřejmě virtuální komunita Facebook. 

Její vlastnosti – jako antropologické, sociální, po litické, ekonomické, 

internetové, tematické i uživatelské domény – byly postupně 

                                                 
250 van Dijk 1998, s.214. 
251 van Dijk 1998, s.214 – 227. 
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konkretizovány ve všech částech této práce. Nyní tak můžeme analyzovat, 

jaké další kontextuální roviny v rámci této dimenze  vznikají. 

Pro studium konverzačních situací tak byly vybrány čtyři van Dijkovy 

kategorie kontextuálních dimenzí diskurzu. Jedná se  o funkci konverzace, 

záměr konverzace, konverzační role a čas konverzace. 

Na Facebooku vlastním osobní profil p řes dva roky. Za tu dobu jsem 

navázala 184 virtuálních přátelství, z toho 137 p řátel je z České republiky. 

Členství v této síti a soubor navázaných kontakt ů je tak samozřejmě 

podmínkou pro následnou analýzu či zúčastněné pozorování. Zmíněných 

137 přátel představuje jakýsi hrubý vzorek, jenž stojí ve st ředu analýzy. To 

představuje jistou nutnost či determinaci, protože, když nemám 

s příslušným uživatelem navázané přátelství, nemůžu ani pozorovat jeho 

komunikační jednání. V analytické části jsou však zobrazena jen jejich 

křestní jména (v zájmu zachování anonymity), a čkoli na Facebooku 

vystupují pod hlavičkou svých celých občanských jmen. 

Těchto 137 členů virtuální komunity reflektuje profil průměrného uživatele. 

Asi polovina z nich jsou studenti vysokých škol, ne jčastěji z Prahy, 

Olomouce a Brna. Druhou polovinu tvo ří lidé, jež jsou rozptýleni po celé 

České republice a většinou v pracovním poměru (bez vysokoškolského 

vzdělání). Jen malé procento z nich potom zahrnuje uživ atele mladších 18 

let, ale i ti jsou součástí mého seznamu. 

Konverzační aktivity těchto členů potom mohu sledovat na své hlavní 

stránce. Výběr konkrétních konverzací vedené danými p řáteli však 

neurčuje samotný uživatel, nýbrž se jedná o náhodné gene rovaní 

prostřednictvím virtuálního systému. Počítačem filtrované konverzace se 

tak náhodně dostávají na mou hlavní stránku a teprve tam se s nimi mohu 

setkat (kromě aktivního navštívení dalších profilů mých přátel). 

Následující analýza tak pracuje pouze s konverzacem i, které se tímto 

způsobem vygenerovaly na hlavní stranu mého profilu.  

Mé zúčastněné pozorování probíhalo v rozmezí jednoho m ěsíce (asi od 

28.března do 26.dubna 2010).Vybrané konverzace byly post upně 

zařazeny do jednotlivých kontextuálních dimenzí diskur zu – funkce, 

záměr, role, čas. Teprve v jejich rámci, pomocí pe člivého čtení, byly 

objeveny různé kategorie, které jsou považovány za frekventova né, 
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výrazné či převažující formy konverzace. V následující části jsou tak 

uvedeny různé příklady, které tyto kontextuální dimenze, včetně jejich 

kategorií, nejlépe reflektují. Speciální pozornost potom můžeme věnovat i 

zvýrazněným částem daných konverzací, které jsou pro p říslušnou 

dimenzi či kategorii nejrelevantnější. Dané komunikační akty zveřejňuji (za 

účelem autenticity) v jejich plném rozsahu – tudíž v četně některých 

vulgárních výrazů a pravopisných chyb. 

13.4 Funkce konverzace  
 

Funkci v souvislosti diskurzivních studií chápe van Dijk jako jakýsi žánr 

komunikace.252 Ten potom určuje výslednou podobu sociálního či 

komunikačního jevu a popisuje charakter dané formy komunikac e. 

Funkce, jako jedna z kontextuálních dimenzí diskurz u, se tedy vztahuje 

k tomu, jaký je účel, cíl i okolnosti p říslušných komunikačních aktů.253 

V konkrétním případě českého prostředí sítě Facebook můžeme sledovat, 

jakých funkcí mohou dané komunikační jevy nabývat. Jak již bylo zmín ěno 

výše, základním předmětem zkoumání jsou konverzace, tedy různé 

interakce, prostřednictvím kterých vybraní uživatelé sdílí tento vir tuální 

prostor. Po důsledném pozorování, které bylo do velké míry zú častněné, 

můžeme konstatovat, že konverzační situace v prostředí českého 

Facebooku nesou, mimo jiné, následující funkce. 

13.4.1 Agenda-setting 
 

Jednotliví uživatelé nastolují různá témata, která jsou postupně rozvíjena 

další části komunity. Tato témata tak zde nejsou vnášena „ z vnějšku“, 

nýbrž se jedná o čistou iniciativu vlastní uživatelské základny sítě 

Facebook. Většinou jde o témata, jež se dotýkají politických ot ázek, 

vznikají nad reakcí na určitý problém, který se generuje p ředevším 

v prostředí mimosíťové reality. Tematické okruhy a řešené problematiky 

tak jsou úzce propleteny s oblastmi žitého sv ěta. K tomu přispívá i fakt, že 

                                                 
252 van Dijk 1998, s.216. 
253 van Dijk 1998, s.216. 
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daní uživatelé, kteří zde tato témata nastolují, odkazují k dalším typ ům 

mediální produkce, jež jsou s touto agendou také sr ozuměny. 

Jak již bylo naznačeno v perspektivě sociální politologie, nastolování 

témat je jednou z funkcí participační demokracie. Prostřednictvím agendy-

setting, kterou zastávají zejména „obyčejní“ uživatelé, se tak stimuluje 

charakter sociální sítě jako platformy veřejného mínění. Nejen, že se 

nastolovaná témata vztahují k mimosíťovým otázkám, ale také nabízí 

jejich řešení. Můžeme se tak často setkat s různými typy on-line výzev, jež 

se snaží uchopit a reagovat na žitý sv ět (viz Příklad 1). 

 

13.4.1.1 Příklady agendy-setting 

 

Příklad 1: 
 
30.3.2010 v 21:48 
 
Olga: Žasnu, co se u nás d ěje! Ale k bojkotu se ráda p řipojím:) " !!! 
Studenti, studentky a stravníci v menze UTB - na zí tra - 31.1.10 je 
vyhlášená STÁVKA proti zbyte čně vysokým cenám jídel a malým 
porcím v menzách UTB. Proto je zítra budeme bojkoto vat a 
nepřijdeme nikdo na ob ěd.. !!! --- rozešlete toto poselství dál ---"  
 
7:47 
 
Veronika: 31.1.10? 
 
31.3.2010 v 7:48 
 
Olga: jj, mají to tam blbě:) ale má to být dnes. já si stejn ě myslím, že moc 
masové to nebude:) 
 
7:49 
 
Veronika: jsem jen tedka vstavala abych dodelala seminarku a  jak jsem to 
datum videla, tak jsem si rikala, jestli mi to mysl i, jestli bych nemela jit 
znova spat :) 
 
7:55 
 
Zdeňka: a kolik stojí jeden oběd v menze UTB? - abychom byli v obraze a 
případně virtuálně podpořili ;o) 
 
7:55 
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Olga: dotovaná polévka asi 7Kč (a je to spíše bujónová voda), dotované 
hl. jídlo mezi 30 a 50Kč. Plná cena jídla se pohybuje až k 70K č. A občas 
se to vážně nedá jíst! (řízky průhledné, brambory nasláslé nebo 
převařené, zapékané věci jsou taková hrozná majda, zelenina skoro nic 
apod.) 
 
 
Příklad 2: 
 
13.4.2010 v 18:11 
 
David: a jedeme z kopce..jupíííííííííííííí 
Vyšší mateřská, dětské pasy i ústupek odborům. A stačilo pár minut - 
iDNES.cz 
zpravy.idnes.cz  
V nevídaném tempu, za pár minut, poslanci prosadili  klíčové návrhy, 
o nichž se dokázali hádat dlouhé týdny i m ěsíce. A zm ěny se dotknou 
každého: rodiny budou dostávat op ět více pen ěz na dít ě v dob ě, kdy 
je jeden z rodi čů na mate řské. ... 
 
18:11 
 
David: zahajuju tipovací soutěž, přežije český stát než vůbec Paroubek 
vyhraje volby? ANOxNE 
 
18:12 
 
Emilie: ANO, ale pouze o par povolebnich dnu... 
 
18:17 
 
Dana: NEEEEEE...to nemáme šanci p řežít:-'( 
 
20:17 
 
Jana: a není zmínka o pivu za 2ka čky,to mě moc baví:-) 
přežijem,což o to,ale nejsem si jistá jestli chceme.. ..to bych blil........ 
 
20:59 
 
Janek: To si mi nelíbí 
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Příklad 3: 
 
2.4.2010 v 11:01 
 
Marek: Pusťte už sakra toho Paroubka na tu primu, nebo se z to ho 
zblaznim! :-) P.S. Prima hledá nového kozlíka Šikul u 
Spor o vládu schůzka s Fischerem neukončila :: Domácí :: ČT24 
www.ct24.cz 
Praha - Premiér Jan Fischer dnes vyslechl rozdílné názory ODS a 
ČSSD na personální obsazení vlády po odchodu ministr ů za zelené. 
Shodu líd ři obou nejv ětších stran nenašli, zejména v resortu 
životního prost ředí, uvedl Fischer... 
 
Toto se líbí uživateli Tereza a 2 dalším. 
 
 

13.4.2 Budování komunity 
 

Podstatnou funkcí komunikačních aktů, které v českém prostředí sítě 

Facebook probíhají, je i samotná podpora fungování zdejší komunity. 

Jedná se v podstatě o budování vzájemnosti, která jednotlivé uživatele  

spojuje. Tato funkce tak do značné míry reflektuje nabídnutou perspektivu 

sociální antropologie. Virtuální společenství se prostřednictvím 

konverzačních jevů stmeluje v jeden velký, silný celek. Jak již bylo 

naznačeno v kapitole se zmíněnou perspektivou, daní uživatelé se 

odkazují jeden k druhému a tím tak podporují propoj enost své komunity 

(Příklad 5 a 7). Dalším důležitým parametrem vzájemnosti, jako funkce 

komunikace na Facebooku, je i snaha jednotlivých už ivatelů reagovat na 

kolektivistickou podstatu zdejšího společenství (Příklad 6 a 4). Často se 

proto setkáváme s výrazy jako „nejsi sám“, „nejsi j ediný“, „je nás víc“, „já si 

to myslím taky“, a tak podobně. 

V příslušných konverzacích se tak promítají taková sd ělení, jež vystihují 

sdílení, početnost a provázanost vybraných komunitních členů. 
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13.4.2.1 Příklady budování komunity:  

 

Příklad 4: 
 
15.4.2010 
 
Matěj pro FSS MUNI : Jsem jediný kdo si myslí,  že ten týpek s tou 
knížkou v IS udělal kravinu a má tedy za ní nést následky? 
 
Toto se líbí uživateli Peter.  
 
Honza: Ne, nejsi . Je to vůl. 
 
Luke: Je to vůl. Ale neměli by ho kvůli tomu vyhodit. Měl by dostat nějakou 
-já nevím- důtku, podmínečné vyloučení nebo tak. Z ISu to smažou a, 
když to řeknu blbě, nic zase tak hrozného se nestalo. Kdyby to vylepi l na 
uloz.to nebo rapidshare, tak nikdo ne řekne ani popel... Spíš by mě 
zajímaly ty okolnosti, co to sakra je "udání jedné z vyučujících"?? 
 
Víťa: a kam to dal na IS ? do Poskytovny snad u čitelé nemůžou, ne? 
 
Anička: ty brdo, takto by mohli vyhmatnout i me, ja tam toh o uz povesil. je 
to nebezpecne kvuli tomu, ze timto muzes postihnout  uplne kde koho 
 
 
Příklad 5: 
 
21.4.2010 v 1:27 
 
Emilie: Teri, odkud znas Emelie G.? Prave jsem si vsimla, z e ona zna 
Monelle B., se kterou jsem hrala v tymu volejbal v Parizi, a uvedomila 
jsem si, ze ona je prave na vymene v Brisbane na ce ly rok - nepotkala 
jsi ji nahodou tez? Jeste s Aurelie G.! 
 
8:54 
 
Tereza H.: S Emelie jsme se kamarádili v Brisbane, ale ty ost atní holčiny 
neznám.. 
 
 
Příklad 6: 
 
18.4.2010 v 15:38 
 
Tomáš: kdyby se soutěžilo v neschopnosti sedět a číst, tak bych chtěl 
reprezentovat na mistrovství světa,protože bych určitě získal medaili. a 
možná i všechny tři. 
 
Toto se líbí uživatelům Pavel, Vendula a 6 dalším. 
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15:40 
 
Petra: na zlatou je tu jiný frajer, lépe řečeno jiná frajerka :) 
 
15:46 
 
Jitka: tak až pojedete na ten mistrák, tak řekněte, já taky trénuju :D  
 
15:46 
 
Jitka: myslím, že bychom takový autobus hrav ě zaplnili :D  
 
15:47 
 
Petra: myslím, že jeden autobus by nesta čil 
 
 
Příklad 7: 
 
28.3.2010 v 5:36 
 
Kristýna: Půlmaraton ale všem doporučuji,super atmosféra a vzdálenost 
se ještě dá...u mě protestovaly jen kolena posledni dva kilaky 
 
5:36 
 
Martin: ne ne ne,protestovaly posledni 4 kilaky :) 
 
23:29 
 
Tereza H.:a za kolik jsi to dal ty, Martine?:)  
 
29.3.2010 v 15:25 
 
Lenka: Mimochodem Dan S. bezel taky, nevidela jsi ho? 
 
19:31 
 
Kristýna: Dana jsem bohužel nepotkala,škoda 
 
 

13.4.3 Souzn ění 
 

Souznění chápu jako harmonickou funkci p říslušných konverzačních aktů. 

Účastníci komunikace konverzují, protože chtějí být pochopeni. Dané 

komunikační výměny tak fungují jako nikoli t řecí, ale rezonující plochy 
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často i značně odlišných členů sítě. Funkce konverzace je tak hledání 

útěchy, porozumění či pocitu, že dané b římě nemusí nést sami. Prost ředí 

virtuální komunity tak slouží jako zpovědnice, kde však neexistuje 

zpovědní tajemství. Naopak. Komunikující uživatelé vstup ují do těchto 

interakcí s účelem najít útěchu alespoň u některých členů komunity, a 

proto svůj problém musí dát z řetelně na odiv. Tento jev tak naráží na 

fenomén odkryté anonymity, kterou jsme analyzovali v Kapitole 7.  

Komunita sítě Facebook potom může poskytnout silnou podporu konkrétní 

osobám (Příklad 8), rozmluvit jim jejich obavy (P říklad 10), nebo je ujistit, 

že jejich problém sdílí také (P říklad 9 a 10). 

 

13.4.3.1 Příklady souzn ění: 

 

Příklad 8: 
 
15.4.2010 
 
Kristýna: a je to v p....:(((((( 
 
Simona:zas to budeš mít za sebou...  
 
Kristýna: opravdu jedine, jedine pozitivum...zbytek je na ho vno, zrovna 
prvni den! ja tomu nemuzu uverit, vseci jdou na kon ci...takova smula, je 
toto mozny??? 
 
Jan: klídek ..dáš to a všichni ti budou závid ět :) 
 
Simona: a obhajobu budeš mít 11. a máš to nakou řené hned ze začátku :-
D 
 
Kristýna: :-D a pak se usadim v bohnicich, ne? uz jsem si da la panaka 
slivky, antibiotika neantibiotika... 
 
Štěpán: wow tak to je neprijemny drzim ti palce   
 
Zuzana: kiki pohoda, ty nebudes mit problem uvidis . 
 
Pavel: bud v klidu , obhajobu budes mit skvelou a alespon budes jedna z 
prvnich  
Magister letosniho rocniku.... :) 
 
Irena: :-((( 
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Aleš::( 
 
Kristýna: asi tak decka:(...tedka sebrat vuli, energii se po radne 
hecnout...zatim jenom kolem sebe mlatim uzetkama:-D  
 
 
Příklad 9: 
 
24.4.2010 v 8:50 
 
Gabriela: Zrovna dneska, kdyz muzu spat do dvanacti, se mi n echce ;( 
Tak dobre rano ;) 
 
Toto se líbí uživateli Kirill. 
 
9:13 
 
Kirill: :) Mam ten samy problem :)  Dobre rano ;) 
 
Gabriela: hned je mi lip ;)) Dobree ;) 
 
 
Příklad 10: 
 
25.4.2010 v 12:30 
 
Tereza D.: vlastně strašně nesnáší bruslení-vůbec mi to nejde  a bolí z 
toho nohy... a ty děti kolem, které jsou tak úžasné a skv ěle jim to jde, jsou 
fakt demotivující. Nikdy se to nenaučím... 
 
12:37 
 
Iva: Někdy zajdem se slečnou Melodramatickou a ta nás to nau čí!!! Já si 
taky dycky připadám jak idiot :D 
 
12:43 
 
Tereza D.: fajn, doufám, že umí zázraky :-D 
 
12:44 
 
Iva: :D 
 
13:43 
 
Barbara: ted řěším stejný problém ,ale beru brusle a jdu zas do toho... 
 
14:02 
 
Veronika: Nebruslíš nejh ůř :) fakt ne :)  
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13.5 Záměr konverzace 
 
 
Veškeré komunikační akty, stejně jako veškeré formy lidského jednání, 

jsou intencionální.254 V souvislosti s teoriemi diskurzu to znamená, že 

každý účastník komunikace nevstupuje do takové situace bezú čelně. 

Právě naopak. Příslušný diskurz je formován za účelem dosažení záměru 

jednotlivých účastníků komunikace.255 

Záměr tak představuje jednu z dalších kontextuálních dimenzí, k terých 

diskurz může nabývat. Zejména v p řípadě konverzačních situací se záměr 

proměňuje v závislosti na rychlosti interakční výměny.256 Komunikující 

účastníci si tak intenci svých konverzačních výstupů mohou navzájem 

ovlivňovat. 

Prostředí Facebooku zde umožňuje svým uživatelům formovat jejich 

nejrozmanitější komunikační záměry. Jednotliví uživatelé tak záměrně volí 

takové formulace, které slouží jejich osobnímu zájm u. 

V následující části tak můžeme sledovat, jaký lze vyvodit záměr (záměry) 

daných účastníků při konverzaci ve virtuálním prost ředí. 

13.5.1 Pozitivní sebeprezentace 
 

Konverzující uživatelé sítě Facebook volí jistou strategii pro budování 

dobré image v tomto digitálním prostoru. Zám ěr jejich promluvy je tak 

vytvořit pozitivní dojem u ostatních členů sítě a ukázat takové kvality své 

osobnosti, které další uživatelé ocení.  

Jak již bylo nastíněno v kapitole s perspektivou sociální psychologie, 

právě názory druhých vytvářejí naši představu o nás samotných. 

Pozitivní sebeprezentace, jako záměr komunikujících uživatelů, je tak 

ještě akcentován snahou vybraných členů sítě o komunitní uznání. Daná 

sdělení, která záměrně kladně promlouvají o svých tvůrcích, tak vyzývají 

ostatní uživatele k následným pozitivním reakcím či pochvalám. Můžeme 

se zde setkat s výrazy jako: „ty jsi borec“, „jsi d obrá“, „závidím“, „gratuluji“, 

a tak podobně. Více ukážou následující p říklady. 

                                                 
254 van Dijk 1998, s.216. 
255 van Dijk 1998, s.216 
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13.5.1.1 Příklady pozitivní sebeprezentace: 

 

Příklad 11: 
 
15.4.2010 
 
Tereza D.: dnes na p řednášce v angli čtin ě rozum ěla 90%!!! Jupí!!! 
Pavel: těžko říct jestli to znamená, že je Terez 90% Angli čanka nebo 10% 
Češka :) 
 
 
Příklad 12:  
 
23.4.2010 v 11:03 
 
Iva:  Vstupuji do t řetí... nejdramati čtější a nejposledn ější fáze své 
diplomové práce...  jupííí!  (jaktože mám ve vlasech čokoládu?) 
 
Toto se líbí uživateli Petr Kubin a 3 dalším. 
 
Olesya: Drzim palce do zdarneho konce! 
 
 
Příklad 13: 
 
27.3.2010 21:09 prostřednictvím aplikace Facebook pro iPhone  
 
Kristyna: Prague Half Marathon in 2:01:11  (real time)...Goal for the next 
time-under 2hrs :-) 
 
Toto se líbí uživatelům Lenksy, Tereza a 5 dalším. 
 
 21:20 
 
Ondrej: wow! respect! 
 
21:21 
 
Pavel: Já tam byl dnes taky, ale b ěžel jsem jen na pohodu. Co marathon? 
 
21:51 
 
Michal: hele dobre Ty !  
 
22:31 
 

                                                                                                                                      
256 van Dijk 1998, s.216. 
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Tereza H.: Ty jooo, ty jsi husta!  Zrovna jsem si říkala, že ti musím 
zavolat, zda jsi nedopadla jako Barney v How I met your mother po 
maratonu a chodíš:) Tak to velká gratulace...já si byla ve čtvrtek zaběhat a 
po dvaceti minutách jsem ti skládala velkou poklonu ! :)) 
 
28.3.2010 v 5:36 
 
Jitka: šikulka 
 

13.5.2 Zvyšování d ůvěryhodnosti 
 

Další intencionální formou komunikace jsou řečové akty jednotlivých 

uživatelů určené ke zvyšování důvěryhodnosti. Příslušný diskurz je potom 

formován prokázanými znalostmi komunikujících členů sítě. Daní uživatelé 

tak v prostředí Facebooku pronáší něco, co má ukázat, že „ví“ o čem 

mluví. Tyto kroky tak mají za úkol dotvá řet výslednou podobu jejich 

pozitivní sebeprezentace. Promluvy jednotlivých uživatelů nejčastěji 

doplňují celý průběh konverzace (Příklad 16) a kladně reflektují jejich 

vědomosti či přehled. Zvyšování důvěryhodnosti jako záměr účastníku 

daných konverzací můžeme sledovat na příkladech níže. 

 

13.5.2.1 Příklady zvyšování d ůvěryhodnosti: 

 
Příklad 14: 
 
22.4.2010 v 20:50 
 
Lenksy: koukám na Hyde park a docela se bavim. Konzervativci maji 
stejny logo jako Red Dwarf,  je to jen nahoda? 
 
Toto se líbí uživateli Markéta. 
 
21:11 
 
Jiří: Asi nějakej hackerskej útok. 
 
 
 
Příklad 15: 
 
1.4.2010 
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Martin: Policie bude hlídat kou ření marihuany na veřejnosti, hrozí pokuta 
až 15 000 korun– Novinky.cz 
www.novinky.cz 
 
11:01  
 
Michal: grrrrr :/  
 
11:01 
 
Jakub:  tech 15 tisic je hodne nadsazeny udaj.V blokovem r izeni to 
tusim nemuze byt vic nez 3-4 tisice. Ale i tak je t o za jointa dost:/ 
Nicmene budme radi, ze nejsme na Slovensku, kde pla ti nulova 
tolerance a kazde prechovavani je vlastne trestne.  
 
 
Příklad 16: 
 
31.3.2010 v 18:14 
 
Tereza D.: TAKŽE OTÁZKA PRO VÁS-STAVÍ SE PETR PRO TU 
KNÍŽKU??? A POKUD ANO, KDY??? 
 
18:31 
 
Tereza Š.: nestaví...a o tom, že jeho myšlení nechápu, radši no comment. 
 
18:37 
 
Tereza D.: OK, jeho problém, mně se ta knížka líbí a klidně si ji nechám :-
D 
 
19:04 
 
Markéta: Uvažování chlapů 
 
19:04 
 
Honza: podle tech odpovědí by PETR neprošel Turingovým testem. 
 
19:04 
 
Honza: Doplneni: Turing ův test (pojmenovaný podle svého tv ůrce 
Alana Turinga, který jej prezentoval roku 1950) je pokus, který má za 
cíl prov ěřit, jestli n ějaký systém um ělé inteligence se opravdu chová 
inteligentn ě. 
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13.5.3 Účelné zjiš ťování 
 

Jakkoli různorodé funkce či intence mohou jednotlivé konverzace získávat, 

často prostředí Facebooku funguje jako jednoduchý prost ředek 

dorozumívání. Je-li záměrem příslušného uživatele něco zjistit, využije 

platformu Facebooku na místo mobilního telefonu neb o emailové 

korespondence. Tím, že toto virtuální prost ředí umožňuje komunikovat 

s velkým počtem osob najednou, usnadňuje to úsilí příslušného 

komunikujícího si své otázky zodpovědět či dané potřeby naplnit 

v krátkém čase. Facebook tak slouží jako komunikační médium, skrze 

které se on-line uživatelé záměrně vztahují k žité realitě. 

 

13.5.3.1 Příklady ú čelného zjiš ťování: 

 
Příklad 17: 
 
20.4.2010 v 11:03 
 
Tereza H.: Šel by si n ěkdo dneska ve st ředu zahrát beach volejbal v 
Praze? Odpoledne kdykoliv? Už jsme dv ě a pot řebujem další dva až 
čty ři?  Tak rychle..je ten sportovní den, tak bychom to m ěli využít ne? :) 
 
21.4.2010 v 1:20 
 
Emilie: Ja jsem jedna! Volno mam a pridam se rada! 
 
8:58 
 
Tomas: a v kolik to je a kde?  
 
8:58 
 
Tereza H.: bezva!!! 
 
8:59 
 
Tereza H.: Ještě někdo? 
 
10:19 
 
Tomas: takže asi v těch 15...bylo by možný dát si sraz na n ějaký zastávce 
tam?  
Vůbec nemám tušení, kde to je 
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11:03 
 
Emilie: Mame sraz 14:15 na Malovance... 
 
 
Příklad 18: 
 
25.4.2010 v 20:24 
 
Dominika: nejede nekdo zitra rano do Brna autem? 
 
 
Příklad 19: 
 
25.4.2010 v 10:43 
 
Veronika: za hodinku brusle na Ladronce...  Kdo se p řidá? ;)  
 
Toto se líbí uživateli Zuzana 
 
10:50 
 
Zuzana: šla bych, ale d řepím doma v Liberci nad DP :-(((  
 
10:51 
 
Veronika: jo, ale za necelej měsíc budeš free od diplomky!!! neboj, to 
zvládneš! ;) 
 
10:55 
 
Zuzana: ááá, kéž by! to se ješt ě uvidí... díky za podporu a enjoy in-line 
skating ;o) 
 
 

13.6 Konverza ční role 
 

Další podstatnou kontextuální dimenzí diskurzu podl e van Dijka jsou 

tzv.sociální druzí, kteří se navzájem ovlivňují a tím určují výslednou 

podobu komunikace.257 Jak již bylo zmíněno v Kapitole 7, významní další 

zastávají v prostředí Facebooku specifickou úlohu. Jejich interakce j e totiž 

formována kolektivistickou podstatou této sítě. Propojení a odkazování 

k dalším skupinám uživatelů je tak hnacím principem virtuální komunity 
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Facebook. Ačkoli se může zdát, že míra jejich kolektivního zapojení je 

rovnocenná, participace jednotlivých členů sítě se může lišit. Při dané 

konverzaci tak její účastníci mohou zastávat různé role (participant roles) 

258, které reflektují míru jejich účasti. Tyto role můžeme zasadit do 

následujících kategorií, jež se vztahují k uživatel ské pozici komunikujících 

členů sítě Facebook. 

13.6.1 Lead users 
 

Termín lead user byl v roce 1986 zaveden ekonomem Ericem von 

Hipplem jako marketingový pojem.259 Lead user charakterizoval takového 

zákazníka, který představuje názorového vůdce v rámci své cílové skupiny 

a který se také do značné míry podílí na vytvá ření trendů.260 Postupem 

času se však tento pojem dostal i do diskurzu nových  médií. Všichni 

uživatelé (users) internetu se v tomto virtuálním prost ředí nechovají stejně. 

A právě ti z nich, jejichž chování je zde nejvíce aktivní,  jsou označováni 

jako lead users. V prostředí Facebooku tak můžeme sledovat několik 

uživatelů, kteří spadají do této kategorie. Jsou to p ředevším ti, jež zde 

tráví více času, než průměrný uživatel (27 minut) a zasazují se o 

nastolování témat, tedy diskurzu, v jehož rámci se teprve diskutuje. Ve 

výše zmíněných kontextuálních dimenzích bychom tak mohli nají t několik 

příkladů takto uchopené role. Platí to zejména pro p říklady agendy-setting 

(Příklad 1,2,3). Lead useři jsou tak především ti, kdo jako první iniciují 

následnou konverzaci a kdo mezi ostatními vyniká (t zn. nejfrekventovaněji 

se zde účastní konverzace). Na mé hlavní stránce je tak filt rováno přes sto 

osob, ale nejčastěji se zde dostanou p říspěvky od Terezy D. (P říklad 

10,11,16), Terezy H. (Příklad 5, 7, 13, 17) nebo Emilie (P říklad 2,5,17). 

Role těchto komunikujících se tak může označit jako lead users. 

 

                                                                                                                                      
257 van Dijk 1998, s.225. 
258 Termín van Dijka in van Dijk 1998, s.220. 
259 Eric von Hippel’s Homepage.  [online]. 2010, [cit. 2010-14-04]. Dostupný z WWW: < 
http://web.mit.edu/evhippel/www/index.html>. 
260 Eric von Hippel’s Homepage . [online]. 2010, [cit. 2010-14-04]. Dostupný z WWW :< 
http://web.mit.edu/evhippel/www/index.html>. 
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13.6.2 Produsers 
 

Na termín produser jsme narazili již v Kapitole 9. Jak již v této části bylo 

naznačeno, slovo produser vzniklo spojením producenta a uživatele 

(user). Jedná se tak o pojem, který vystihuje aktivní an gažovanost 

konzumenta internetových obsahů. Produser tak patří mezi takové 

uživatele, jejichž participace na tvorbě virtuálních sdělení je do značné 

míry vysoká – daný uživatel nep řijímá tyto obsahy pasivně, nýbrž aktivně 

reaguje na výzvy ostatních členů komunity. V prostředí Facebooku jsou 

tak produsery téměř všichni. Zmínění lead users pak teprve v této 

kategorii vynikají. Aktivitu produsers můžeme sledovat na všech 

příkladech nabídnutých výše. 

13.6.3 Users 
 

Users můžeme chápat jako takové uživatele digitálního světa, jejichž 

aktivita je ve srovnání s p ředchozími kategoriemi značně omezená. Ačkoli 

celé prostředí internetu nabízí interaktivní formu konzumace j eho sdělení, i 

přesto můžeme pozorovat pasivitu některých uživatelů. V případě 

Facebooku tak narážíme na různé formy takového pasivního postoje. 

Jednou z nich je nap ř. možnost vyjádřit svůj postoj k nastolenému tématu 

pouze pomocí tlačítka „to se mi líbí“. Daní uživatelé tak komentují obsahy 

vytvořené ostatními členy komunity prostřednictvím jednoho kliknutí. Jejich 

zapojení do konverzace není aktivní, protože na roz díl od produserů nebo 

lead userů, nevytváří žádnou novou řečovou promluvu. Kategorie users 

tak reflektuje takové uživatele sítě Facebook, jejichž role v konverzaci má 

nejvyšší pasivní hodnotu. Konkrétní ukázky (ve formě To se líbí 

uživateli…) jsou součástí Příkladů 3,6,9,12,13,14 a 19. 

13.7 Čas konverzace 
 

Čas konverzace je podle van Dijka jednou z dalších k ontextuálních 

dimenzí diskurzu. Podle něj má totiž každá diskurzivní událost za čátek i 

konec, tudíž je časově ohraničena a má omezenou dobu, kdy je možné do 
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ní vstoupit.261 To, že se konverzace odehrává v čase, vystihuje její vývoj, 

proměnu i celkový charakter. Podle času i délky konání daného 

komunikačního aktu tak můžeme rozlišit několik typů diskurzu.262 Oficiální 

a institucionální diskurzy mají p ředem určené datum, včetně časově 

rozpracovaného programu, určité bohoslužby se konají v době církevních 

svátků, noviny či časopisy mají uzávěrky, po kterých již není možné se 

jejich diskurzu zúčastnit.  

Virtuální prostředí sítě Facebook však takto snadno uchopitelné kategorie 

nenabízí. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že konverzac e 

probíhající na Facebooku nabývají stejného časového charakteru jako ty 

v mimosíťové realitě, není tomu tak. Komunikační akt je časově téměř 

neohraničený. Do konverzací, jež se odehrávají na zdech uživatelů, 

můžeme vstoupit kdykoli. Samozřejmě, že s postupným p řibýváním 

příspěvků se uvolňuje prostor pro konverzace nové, ale na rozdíl do c hatu 

(který umožňuje jiná specifická aplikace Facebooku) nemusí daná  

promluva probíhat v jednotném časovém toku. Ve srovnání s mluvenou 

řečí je tak čas konverzačních událostí v prostředí sítě Facebook téměř 

nereálný. Jedná se tak o zcela nový typ časového ukotvení z hlediska 

kontextuální dimenze diskurzu. Samozřejmě bychom mohli namítnout, že 

příslušné konverzace pak nabývají charakteru psané ko respondence (jak 

tomu je prostřednictvím e-mailové schránky), avšak, jak jsme si j iž mohli 

všimnout v uvedených příkladech, jejich podoba se blíží spíše živé diskusi . 

Výsledné konverzace tak probíhají nejen v rozmezí n ěkolika hodin, ale i 

dnů. Větší časové rozpětí virtuální konverzace můžeme sledovat na 

Příkladech 7, 13 nebo 17, kde se jedna komunika ční událost odehrává 

v rámci dvou dnů. V ostatních ukázkách konverzačních aktů pak lze 

sledovat časové posuny otázek a odpovědí v rozpětí několika minut či 

hodin. Konkrétně v Příkladu 10 se čas konverzace (která by se 

v mimosíťovém prostředí odehrála do 5 minut) vyvíjí pokaždé s n ěkolika 

minutovým posunem – od 12.30 do 14.02 hodin. 

 

                                                 
261 van Dijk 1998, s.219. 
262 van Dijk 1998, s.219. 
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13.8 Shrnutí analytické části 
 

Předchozí analýza tvoří jen špičku ledovce celé práce. Bez znalosti pozadí 

virtuální komunity v interdisciplinárních perspektivách, tématických oblastí 

a názorových skupin, procesu formování českého prostoru a uživatelských 

vlastností v síti Facebook bychom nemohli důsledně analyzovat konkrétní 

konverzační situace. Celá předešlá část této práce nám tak pomohla 

hlouběji pochopit okolnosti, důvody a další atributy komunikačního jednání 

vybraných uživatelů. 

Co se týče funkce konverzace, nejvýraznější úlohu, v rámci zkoumaného 

vzorku uživatelů, zastává komunikace funkci nastolování témat (agenda-

setting), budování komunity či harmonického principu souznění a útěchy. 

Tato skutečnost promítá zejména antropologické a politické poj etí sociální 

sítě (viz Kapitola 6 a 8). A vztahuje se k r ůzným typům agend, jež byly 

také diskutovány výše. 

Záměr konverzujících uživatelů směřuje zejména k prosazení své vlastní 

osoby. Jednotliví členové virtuální komunity na sebe upozorňují 

prostřednictvím pozitivní sebeprezentace, krokům vedoucích ke zvyšování 

důvěryhodnosti či účelně zjišťují odpovědi na své otázky či potřeby. Tato 

dimenze tak reflektuje zejména perspektivu sociální  psychologie (viz 

Kapitola 7), kdy do pop ředí vystupují konkrétní psychologické aspekty a 

snaha o budování pozitivní identity či obrazu v očích druhých. 

Třetí dimenzí jsou konverzační role. Ty v daných komunikačních 

událostech mohou nabývat různé podoby. Podle míry participace 

v příslušné konverzační situaci můžeme účastníkům komunikace přisoudit 

roli lead usera, produsera nebo pouze usera. To vždy v závislosti na tom, 

jakou míru aktivity vykazují. Tato dimenze se opírá  zejména o politickou a 

ekonomickou perspektivu, v jejichž rámci byla tato uživatelská pojetí 

definována. Nemalou úlohu při studii konverzačních rolí hrají i 

analyzované skupiny v Kapitole 12, protože také prá vě v jejich kontextu 

můžeme tuto participaci srovnávat. Lead user potom bude ten, kdo 

skupinu vytvoří a naláká do ní dané členy, produser zase představuje 

takového uživatele, který se do skupiny p řihlásí a bude se v ni aktivn ě 
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angažovat, user, jenž udává nejvyšší míru pasivity, se sice m ůže do 

skupiny přihlásit, ale na žádné její agendě se nebude aktivně podílet. 

Poslední představenou kontextuální dimenzí je čas. Ten je v prost ředí 

virtuální komunity Facebook velmi proměnlivý, nejednotný, až nereálný. 

Dané konverzace sice mají podobu verbální komunikac e, ale zdaleka se 

s ní neshodují z hlediska doby trvání. Jak již bylo  naznačeno v perspektivě 

sociální antropologie, sociální síť se dotýká mýtického času snů, ve 

kterém časová logika nabývá nového charakteru. 

Až po seznámení se s kontextuálním rámcem problemat iky sociální sítě je 

možné pečlivě studovat konkrétní formy jednání daných uživatelů. 

V našem případě touto formou nebyly jen konverzační situace a jejich 

kontextuálně-diskurzivní dimenze, ale také výše zmíněné agendy, v jejichž 

rámci vybraní členové aktivně formují různé skupiny a komunity, které také 

do značné míry promlouvají o chování sí ťově propojených uživatelů. 

Jakkoli se tak má práce může jevit komplikovaná, právě její různorodost, 

proměnlivost, až relativismus analogicky hovo ří o struktuře sociální sítě 

Facebook. 
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14 Závěr 
 

14.1 Abstrakt a cíl nejen této kapitoly 
 

Cílem mé diplomové práce bylo studovat diskurz soci ální sítě se 

zaměřením na virtuální komunitu Facebook. Jak p řípravné studie a 

výzkumy dokázaly, k analýze diskurzu lze p řistupovat z velmi rozmanitých 

hledisek. Vzhledem ke komplikované struktu ře sociální sítě, má práce 

uchopila diskurz na jeho kontextuální rovině, což umožnilo propojit 

jednotlivé atributy tohoto složitého systému a post upně odhalovat jejich 

vzájemný vliv. Kontextuální linie jednotlivých kapi tol potom spojila 

diskurzivní parametry sociální sítě, počínaje jejich obecnější (makro) 

úrovní, vedoucí až k velmi konkrétní formě diskurzu – komunikačním 

aktům, které se v tomto virtuálním prost ředí odehrávají. Účelem závěru 

této práce je potom sledovat jak se mén ě konkrétní diskuzivní perspektivy 

promítly ve specifičtějších projevech diskurzu. Tyto implikace tak reflek tují, 

jak významnou roli kontextuální pojetí diskurzu v m é práci zastává. 

14.2  Kritická místa sociální sít ě – jak p řistupovat 
k vyvozeným záv ěrům 

 

Než přistoupím k patřičným kontextovým souvislostem, je důležité nastínit, 

jakým způsobem je třeba přistupovat k vyvozeným závěrům. Virtuální 

prostředí sociální sítě je značně variabilní. Jeho podoba se dynamicky 

proměňuje ve velmi krátkém čase a pro analytika může být složité uchopit 

jeho strukturu ve statické podobě. Stejně tak, jak tomu je u stále se 

vyvíjecích digitálních médií, i v p řípadě sociální sítě se mohou její 

kvalitativní parametry změnit ze dne na den. Mé závěry tak nemusí být 

univerzálně platné a výsledné dedukce mohou pozbýt své validit y velmi 

rychle. I co se týče zjištěných dat o sociální síti Facebook, také k nim je 

přistupovat kriticky. Zejména statistické údaje o dem ografických profilech 

jednotlivých uživatelů podléhají zvláštním pravidlům. Ve většině případů 

byly totiž vytvořeny pro komerční účely, aby reklamní zadavatelé měly 
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přehled o svých cílových skupinách či prostředí, na nějž se snaží mířit. 

Pokud jde o další data, nap říklad v případě členství ve vybraných 

skupinách, i zde je mít t řeba na zřeteli, že počet zapojených uživatelů se 

stále mění a každým dnem vznikají nové skupiny či stránky mající 

potenciál získat ještě silnější členskou základnu. Také samotní uživatelé 

nepřistupují k Facebooku jako k rigidní struktu ře. Vymezené podmínky a 

pravidla této sociální sítě jsou tak často nedodržovány (viz Kapitola 12), 

což způsobuje další odchylku v p řesném zkoumání jejího diskurzu i 

dalších atributů. Na základě těchto (i dalších) kolísavých faktorů je tak 

třeba k zjištěným závěrům přistupovat se značným odstupem. 

14.3 Kontextuální implikace diskurzivních perspekti v 

14.3.1  Použitá metodologie 
 

Následující část se tak již zaměřuje na konkrétní kontextové souvislosti.  

Jak již bylo naznačeno výše, úkolem závěru mé práce je sledovat, jak se 

méně konkrétní diskurzivní perspektivy promítly ve spec ifičtějších 

projevech diskurzu. Tyto specifičtější projevy však podléhají určité 

metodologii. I při tvorbě kontextových implikací je tak důležité vědět, kam 

přesně tato vyvození směřují. Jak nám nastínila Kapitola 5 či již více 

konkrétní Kapitola 13, studium diskurzu sociální sí tě Facebook se 

zaměřilo na jeho české prostředí. Středem zájmu tedy byli čeští uživatelé 

vstupující do různých virtuálních interakcí, z nichž, kromě jimi 

generovaných agend, se jako nejvýraznější projevily různé kontextuální 

dimenze jejich konverzací. Poslední praktická část mé práce si nekladla 

za cíl učinit metodologicky přesnou konverzační analýzu, ale především 

pomocí metody pečlivého čtení a zúčastněného pozorování vyvodit různé 

kontextuální dimenze komunikačních událostí (jako je funkce, záměr, čas 

konverzace a konverzační role). 
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14.3.2  Diskurzivní perspektiva sociální antropolog ie a její   
kontextuální implikace 

 

Perspektiva sociální antropologie se zaměřila především na komunitní 

podstatu sociální sítě, přičemž poskytla značný prostor pro analýzu její 

struktury. Specifickým hlediskem zkoumání se stal t zv. totemismus, který 

analogicky přirovnal klasifikaci virtuálního prostředí ke kategoriím 

přírodních národů. To, že virtuální komunita Facebook generuje další  

formy společenských uskupení, odhalila Kapitola 12, v nichž se věnuje 

pozornost daným virtuálním skupinám. Ať už se jedná o skupiny 

s politickým, mediálním, komerčním či veřejným zaměřením,vždy se jejich 

členové vztahují k jejich totemu, totiž hlavnímu smyslu a významu jejich 

sdružování (to můžeme vidět na příkladu skupiny STOP týrání dětí, 

Kapitola 12). Další důležitý rozměr diskurzivní perspektivy sociální 

antropologie sledujeme na způsobu budování komunity. Jeho konkrétní 

projev je součástí poslední části této práce – totiž analýzy jednotlivých 

konverzačních situací. V kontextuální dimenzi diskurzu jako funkci 

konverzace potom vidíme, jakou formou p řistupují daní uživatelé ke své 

komunitě. Právě v tom tkví analogie s totemickým typem sdružování.  Jak 

bylo zmíněno v antropologické perspektivě, v současném světě 

postmoderních svazků, vyvázanosti z tradičních struktur a způsobu 

formování a udržování rodin se zvyšuje pot řeba pro obnovení „opravdové“ 

(pokrevní) propojenosti lidstva. Díky však novým zp ůsobům vytváření 

mezilidských vztahů – především ve světě elektronických médií – je krevní 

spojení nahrazeno digitálními synopsemi sociální sí tě. V rámci virtuálních 

komunit, jako je právě síť Facebook, se vytvářejí sociální vztahy, které se 

dotýkají jisté úrovně příbuznosti. Na příkladech budování komunity jako 

funkce konverzace potom vidíme, že jednotliví uživatelé na sebe 

navzájem odkazují a tím podporují růst propojenosti celého systému. 

Sociální síť tak vykazuje známky kmenového uspo řádání, ve kterém 

nakonec zjišťujeme, že všechny členy virtuální komunity vždy něco, nebo 

někdo spojuje.  
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Další kontextuální dimenzí diskurzu, který reflektu je perspektivu sociální 

antropologie, je čas konverzace. Ten je, stejně jako v případě totemického 

vnímání přírodních národů, neuchopitelný. Načasování konverzací je 

v prostředí komunity Facebook velmi proměnlivé, nejednotné, až nereálné. 

Dané konverzace sice mají podobu verbální komunikac e, ale zdaleka se 

s ní neshodují z hlediska doby trvání. Čas sociální sítě se tak dotýká 

mýtického času snů, ve kterém časová logika nabývá nového charakteru. 

14.3.3      Diskurzivní perspektiva sociální psycho logie a její 
kontextuální implikace 

 

Další makro pohled na studium diskurzu sociální sít ě nám nabídla 

diskurzivní perspektiva sociální psychologie. Tato kapitola se výrazně 

zaměřila na samotného člena sítě, na chápání jeho vlastní identity, 

formování rolí a přístupu k sociální realitě.  Sociální hledisko se potom 

akcentovalo v popisu vztahů a interakcí, do kterých daní členové vstupují. 

Takové konverzační jednání, které vykazuje jistou socio-psychologic kou 

podstatu komunikace, se promítlo zejména v záměru (jako kontextuální 

dimenzi) konverzujících uživatelů. V případě, kdy se záměrem účastníků 

komunikace stává snaha o vytvo ření pozitivní sebeprezentace, můžeme 

sledovat, jakým způsobem daní uživatelé uchopují sebe sama a snaží se 

vymezit vůči druhým. Stejně tak, jak ukázala zmíněná diskurzivní 

perspektiva, i zde můžeme pozorovat silnou roli tzv. zrcadlového já, kdy 

se vybraní členové stylizují podle toho, jak je vnímají ostatní . Snaha o 

pozitivní obraz sebe sama je akcentován také další kontextuálně-

diskurzivní kategorií záměru, totiž úsilím o zvyšení důvěryhodnosti. 

Neméně podstatným parametrem této kapitoly bylo také vním aní sociální 

reality. Perspektiva sociální psychologie se snažil a obhájit, že virtuální 

komunita je souborem skutečných lidí, vstupujících do skutečných 

interakcí, ve skutečném světě. Jak napovídají nejen jednotlivé agendy 

sociální sítě Facebook, vzájemná propojenost síťové reality a „žitého“ 

světa je neoddiskutovatelná. Na p říkladu uživatelsky iniciované vajíčkové 

aféry jsme viděli, jak se tyto dva světy prolínají a jeden druhému 

nepodřizují, naopak oba stojí na stejné úrovni. Chápání s ociální sítě jako 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

123 
 

nikoli fiktivní, ale jako jednu z řádných forem sociální reality, můžeme 

sledovat také v případě konkrétních konverzačních situací. Konkrétně 

v ukázkách účelného zjišťování jsme viděli, do jak vysoké míry virtuální a 

mimosíťové skutečnosti na sebe navzájem odkazují. 

Jak již bylo naznačeno v samotném úvodu mé diplomové práce, studium 

diskurzu se v našem p řípadě rozčlenilo do mnoha parametrů. Jedním 

z nich byla také analýza toho, kdo tento diskurz vytváří. Teoretické 

implikace sociální psychologie tak můžeme sledovat v konkrétní analýze 

samotného uživatele. Jeho sociodemografický profil nám nastínil vlastnosti 

průměrného člena sítě Facebook, se kterými se další části této studie 

pokoušely pracovat. Také pro tyto vyvozené závěry je důležité uvést 

základní vlastnosti daných uživatelů. Průměrný uživatel českého prostředí 

sítě Facebook je tedy ve věku 18 až 34 let. Vzhledem k tomu, že 

genderové skupiny jsou zde téměř rovnoměrně zastoupeny, může to být 

muž nebo žena. Na Facebooku denně průměrně stráví 27 minut a má asi 

93 přátel. Jeho politické preference jsou pravicově orientované, může 

vykazovat silné antipatie vůči komunismu. Životní styl průměrného 

uživatele je rychlý a proměnlivý, rád se hlásí k takovým uskupením, které 

promítají jeho český patriotismus. 

  14.3.4      Diskurzivní perspektiva sociální poli tologie a její 
kontextuální implikace 

 

Do tohoto zjištěného profilu se implikují i teorie politicko-sociál ní 

perspektivy. Ta nabídla další diskurzivní optiku zk oumání problematiky 

sociální sítě. Jejím cílem bylo totiž analyzovat, do jaké míry n aplňuje 

sociální síť potenciál stát se občanskou společností. Tato kapitola se tak 

velmi konkrétně vztahuje ke určitým formám lidské aktivity ve virtuálním 

prostředí. Jednotliví členové virtuální komunity mohou vykazovat různé 

stupně politické angažovanosti a tím tak ur čovat, zdali může být sociální 

síť nahlížena jako jistá forma participační demokracie či nikoliv. Tento 

veřejnostní faktor virtuálního společenství nám umožnila analyzovat 

Kapitola 12, jež se zabývá různými agendami sociální sítě Facebook. 

Zjistili jsme, že v rámci politické agendy na Faceb ooku působí několik 
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politických uskupení (oficiálně generovaných politickými subjekty), z nichž 

největší podporu mají pravicové strany či osobnosti. Také vzhledem 

k sociodemografickému profilu daných uživatelů se politická agenda 

značně liší od té v mimosí ťové realitě. Atribut aktivní participační 

demokracie naplňuje potom fakt, že kolem oficiálních politických sk upin 

vznikají uživatelsky iniciované skupiny, které reag ují na jejich program. 

Politická či veřejná angažovanost jednotlivých členů komunity se projevuje 

i v nastolované veřejné agendě, jež uchopuje společenské problémy 

z jiného úhlu. Veřejná či politická účast se nám tak může jevit jako vysoká. 

Na druhou stranu, na poli Facebooku dosahují nev ětší podporu takové 

agendy, které reflektují zájmy českých uživatelů ve smyslu trávení jejich 

volného času. Cílem různých skupin se tak není politicky či veřejně 

angažovat, ale zejména pobavit. Zábavní účel různých agend proto často 

zastiňuje jejich demokratická či normativní poselství.  

Jistou metaforu sociální sítě jako platformy občanské společnosti jsme 

objevili i v samotných konverzačních situacích. Konkrétně, v souvislosti s 

funkcí jako kontextuální dimenzí komunikace , se přímo generuje oblast 

agendy-setting, v jejímž rámci jednotliví uživatelé nastolují ve řejná témata. 

K těmto tématům se potom vztahují i ostatní členové virtuální komunity a 

tím je tak stimulována ve řejná debata – míra demokratické participace 

roste. 

Na další část socio-politické kapitoly reaguje i další kontex tuální dimenze, 

totiž role konverzujících. Na rozdíl od teoretického vymezení úlohy 

významných dalších, kdy v rámci politické perspektivy tvrdíme, že rol e 

názorového vůdce je rozmělněna mezi více uživatelů, jsme v této dimenzi 

dospěli k trošku jiným závěrům. I v systému sociální sítě Facebook 

najdeme takové účastníky, jež mohou udávat celkový tón komunikace či 

se zřetelně více podílet na různých virtuálních interakcí. V souvislosti 

s diskurzem nových médií jsme v jejich ozna čení nahradili termín 

názorového vůdce tak zvaným lead userem. Tento typ uživatele potom 

může politicky, veřejně, mediálně či jinak ovlivňovat další členy virtuální 

komunity. Jeho politická angažovanost často dosahuje vyšší úrovně a tím 

podporuje principy občanské společnosti, jež jsou nastíněny právě 

v diskurzivní perspektivě sociální politologie. 
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14.3.5      Diskurzivní perspektiva politické ekono mie a její 
kontextuální implikace 

 

Poslední, perspektivně laděná, kapitola politické ekonomie má také svá 

praktická vyústění. V jejím rámci jsme totiž sledovali vliv komer čního 

prostředí sítě na jednotlivé uživatele. Úkolem této kapitoly bylo  předestřít 

myšlenku nového typu ekonomického uspo řádání a promluvit o tom, jaké 

formy virtuálních aktivit reflektují či podněcují komerční proměny sociální 

sítě.  

Konkrétním způsobem o těchto aktivitách promlouvají nastolované 

agendy, které mají komerční charakter. Nový typ ekonomického 

uspořádání je tak značně stimulován samotným prostředím sítě Facebook, 

jež umožňuje svým reklamním zadavatelům přistupovat ke své cílové 

skupině zcela novým způsobem. Veškerá data, informace i samotná 

aktivita členů komunity se totiž stává prodejním artiklem, s nímž  vlastníci 

sítě Facebook obchodují. Komerční vyjádření celého virtuálního 

společenství potom reflektují různé komerční subjekty, jež zakládají 

skupiny či nastolují taková témata, která mají za úkol podpo rovat dané 

obchodní myšlenky. Různé produkty a značky potom v českém prostředí 

Facebooku obklopuje uživatelská agenda, která se k nim vymezuje 

pozitivním způsobem. 

Také v samotných konverzačních situacích sledujeme komerční faktor 

komunikace. Nastolovné agendy totiž často hypertextově odkazují např. 

ke konkrétnímu internetovému portálu, e-shopu, film u a dalším produktům, 

čímž je podporováno uživatelské povědomí o těchto komerčních 

atributech (internetovým zpravodajským deníkům roste čtenost, e-shopům 

návštěvnost, růst znalosti produktu může vést k jeho koupi, apod.). 

Nesmíme tak zapomínat na dané role konverzujících. Jejich význam byl 

totiž vysvětlen právě v kapitole s diskurzivní perspektivou politické 

ekonomie. Dokonce samotný pojem lead user byl původně zaveden jako 

marketingový termín. V jednotlivých virtuálních int erakcích se tak reklamní 

zadavatelé mohou zaměřit právě na tyto „názorové vůdce světa internetu“, 

kteří svou aktvitou mohou reflektovat poptávku jejich c ílové skupiny či 

naopak stimulovat určitý trend. 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

126 
 

14.4 Závěr  
 

Existuje mnoho způsobů, jak přistupovat k sociální realitě. Jedním 

z takových způsobů může být diskurzivní optika a jednou ze sociálních 

realit zase sociální síť. 

Má práce se snažila zasadit problematiku sociální s ítě do jejího 

historického i společenského kontextu, při studiu diskurzu vycházet ze 

širokého spektra perspektiv a zkoumat jednotlivé vi rtuální interakce v jejich 

tématické i konverzační rovině. Veškerá zjištění se opírala o p ředem 

vymezenou metodologii či navazovala na již existující teoretické sm ěry 

zabývající se danou problematikou. Východiska i ins pirace pro tuto práci 

byly velmi různorodé.  

Ačkoli vyvozené závěry mé studie tento teoretický i praktický p řístup 

reflektují, nelze opomenout fakt, že základní optik u zkoumání nabízí ten, 

kdo daný  problém analyzuje. Protože má diplomová p ráce dodržuje 

zákony perspektivismu, nezbývá nic, než konstatovat , že tato práce 

uchopuje jen jednu sociální realitu, a to mou vlast ní. 
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15 Summary 

 

Having focused on Facebook, the virtual community, the aim of this thesis 

was to study the social network discourse. Due to v ery complicated 

structure of the social network my study dealt with  the discourse on its 

contextual level, which enabled us to interconnect particular attributes of 

this difficult system and gradually revealed their mutual influence. The 

contextual line of appropriate chapters then joined  the discoursive factors 

of the social network, starting with their makro le vel continuing to their very 

specific manifestation – the communication acts.  

Within the conclusions of this thesis it is to fina lly analyze in which form 

the concrete discoursive perspectives have projecte d into the more exact 

demonstration  of the social network discourse. 
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Příloha č.5:  Statistický žebříček přihlášených uživatelů sítě Facebook –

prvních 50  pozic 
 
 

Země 

Počet 
uživatel ů 

Nárůst 
uživatel ů 

1. United States (US)   116 421 120  4 214 340 

2. United Kingdom (GB)   24 484 740  285 000 

3. Indonesia (ID)   22 492 760  2 897 940 

4. Turkey (TR)   21 006 500  1 222 380 

5. France (FR)   17 418 820  1 330 060 

6. Italy (IT)   15 952 560  1 322 180 

7. Canada (CA)   14 252 020  318 940 

8. Philippines (PH)   12 543 320  1 994 520 

9. Spain (ES)   9 851 620  811 220 

10. Mexico (MX)   9 682 980  947 020 

11. Argentina (AR)   9 042 220  634 480 

12. Colombia (CO)   8 934 360  749 560 

13. Germany (DE)   8 873 000  1 120 820 

14. Australia (AU)   8 170 480  294 620 

15. India (IN)   8 140 320  1 013 080 

16. Chile (CL)   6 519 040  395 320 

17. Taiwan (TW)   6 419 020  449 640 

18. Malaysia (MY)   6 017 280  762 840 

19. Venezuela (VE)   5 950 260  355 540 

20. Brazil (BR)   3 864 620  549 200 

21. Sweden (SE)   3 374 700  109 360 

22. Belgium (BE)   3 247 820  93 180 
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23. Thailand (TH)   3 034 100  445 900 

24. Egypt (EG)   2 965 760  248 900 

25. Hong Kong (HK)   2 930 660  93 760 

26. Israel (IL)   2 667 560  196 580 

27. Greece (GR)   2 654 780  149 560 

28. Czech Republic (CZ)   2 567 880  232 880 

29. South Africa (ZA)   2 437 540  19 960 

30. Netherlands (NL)   2 354 700  233 680 

31. Denmark (DK)   2 354 440  -5 060 

32. Poland (PL)   2 325 220  247 760 

33. Portugal (PT)   2 227 100  419 320 

34. Norway (NO)   2 166 880  42 060 

35. Pakistan (PK)   2 166 460  283 020 

36. Switzerland (CH)   2 117 960  93 360 

37. Saudi Arabia (SA)   2 112 060  403 020 

38. Peru (PE)   2 022 100  222 480 

39. Serbia (RS)   1 982 460  164 960 

40. Singapore (SG)   1 975 460  48 520 

41. Austria (AT)   1 913 280  138 460 

42. Morocco (MA)   1 621 160  191 460 

43. Finland (FI)   1 603 380  9 160 

44. United Arab Emirates 

(AE)  
1 492 460  169 420 

45. New Zealand (NZ)   1 456 580  24 800 

46. Tunisia (TN)   1 446 800  202 940 

47. Ireland (IE)   1 423 720  51 100 

48. Slovakia (SK)   1 386 440  102 700 

49. Bulgaria (BG)   1 367 040  124 360 



Diplomová práce   -   Diskurz sociální sít ě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 
 

 

142 
 

Příloha č.6:  Srovnání vývojových trendů – Facebook a české sociální sítě 
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Příloha č.8:  Statistické údaje – věkový profil českých uživatelů sítě 

Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Příloha č.9:  Statistický žebříček oblíbenosti českých komerčních profilů 

v síti Facebook 
 
 

  Název 
Počet 

fanoušk ů 

1. Kofola  181 139 

2. kofola 141 046 

3. Točená Kofola  115 850 

4. Fandíme Českému olympijskému týmu ve Vancouveru  114 081 

5. Míša 74 954 

6. Hranolky z McDonald's  68 693 

7. Pilsner Urquell  56 709 

8. Nike Room  45 926 

9. Jesenka 34 612 

10. McDonald's Česká republika  33 761 

11. Cinestar  33 024 

12. Granko 32 212 

13. Baťa  29 395 

14. Zelená  29 070 
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Příloha č.10: Základní profil sítě Facebook I 
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Příloha č.11: Základní profil sítě Facebook II 
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Příloha č.12: Další možnosti připojení k síti Facebook 
 
 

 
 
 
 
Příloha č.13: Světová mapa různých sociálních sítí 
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