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Abstrakt 

Tato práce hledá spojitosti mezi motivací k užívání sociálních sítí a 

užíváním samotným a jaký vliv mají sociální média na sebeprezentaci uživatelů 

jako způsob uchopení vlastní identity. Kvalitativní metodou hloubkových polo-

strukturovaných rozhovorů zkoumám pět uživatelů dvou zkoumaných sítí a 

hledám, jaký vliv má prostředí, technologické i sociální, na jejich vlastní 

sebeprezentaci (vůči ostatním).  

Soustředím se proto především na sociální identitu uživatelů, tedy jak a 

proč se projevují, jak vnímají prostředí sítě a svou roli v něm,  jak je toto vnímání 

ovlivňuje při správě svých osobních profilů. Zaměřuji se také na další  související 

témata, která jsou specifická právě v komunikaci on-line: kromě aspektů 

počítačem zprostředkované komunikace popisuji i uživatelské vnímání 

soukromého a veřejného prostoru, skupinovou dynamiku a užití sociálních sítí 

jako nástroje ke správě sociálního kapitálu. 

Na základě rozhovorů a jejich analýzy jsem načrtla ke každému tématu 

soubor hypotéz, které nacházejí nebo popisují spojitosti mezi jednotlivými 

oblastmi, vždy právě vzhledem ke způsobu, jakým se uživatelé na síti prezentují.  

Práce přináší vhled do přemýšlení uživatelů zkoumaných sítí, jejich 

vnímání daného prostředí a dynamiky těchto platforem a představuje spojitosti 

mezi jejich chováním a přístupem k vytváření vlastní identity.  

Má studie může sloužit jako zajímavý zdroj porozumění uživatelského 

chápání a prožívání on-line sociálních sítí nebo jako podklad pro další 

kvantitativní výzkum, který by podpořil nebo přehodnotil mé závěry. 
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Abstract 

The key goal of this thesis is to find correlations between motivation and 

usage of social network(ing) sites and how they influence self-presentation of the 

users as a process of defining their own identity.  

A qualitative method of semi-structured interviews with five active users of 

both researched sites was used to describe the impact of the social and 

technological environment on the way they present themselves towards others.  

I therefore focus mainly on the social identity of the users: why and how 

they interact, how they perceive the sites and their role within their groups  and 

how it influences their administration of their personal profiles. I also focus on 

other relevant subjects of within-line social communication: I describe various 

aspects of computer mediated communication, user perception of public and 

private sphere on-line and other issues such as group dynamics or users’ 

approach to the social network(ing) sites as tools for managing their social 

capital. 

The resulting set of hypothesis is based on my analysis of the conducted 

interviews. This thesis brings an insight into user reflection of researched 

platforms, their perception of the site dynamics, links between their motivations 

and identity management. 

This study can serve as an interesting resource of user experience and 

understanding of the on-line social network(ing) sites or as a solid foundation for 

further quantitative investigation to confirm or revise my findings. 
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Vysvětlení pojmů 
 

Sociální síť: Ve své práci rozlišuji on-line a off-line sociální síť; on-line sociální sítě 

jsou použity často ve smyslu on-line interaktivní platformy na správu vlastní off-line 

sociální sítě (uživatelů, vazeb). 

Identita: Vnitřní koncept, pod nímž rozpoznáváme sami sebe a pod nímž nás 

rozpoznávají ostatní. 

Sociální identita: Identita orientovaná vůči určité skupině, identifikace se 

skupinou, v případě této práce tak odkazuji na tendenci uživatelů přizpůsobovat svou 

prezentaci s ohledem na různorodé skupiny. 

Sociální kapitál: Má několik úrovní, a to jak celospolečenskou, tak individuální. 

Sociálním kapitálem rozumím síť kontaktů a vazeb, které pro uživatele znamenají přidanou 

hodnotu v jakékoli formě. 

Bridging: Přemosťování mezi uživateli, tj. sblížení na základě slabé vzájemné vazby, 

často společného zájmu. Bridging sestává z různých aktivit, která mají svá pravidla. 

Bonding: Sbližování uživatelů formou silné vazby, propojení hlubší vazbou, která je 

často založená na osobní známosti. Funguje taktéž jako soubor obecně sdílených postupů. 

CMC: Computer Mediated Communication, počítačem zprostředkovaná 

komunikace. 
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Úvod 

V komunikaci tváří v tvář nevyhnutelně čelíme zakotvení v naší každodenní (off-line) 

realitě, které jasně nastavuje hranice toho, kým jsme jak nás vnímá okolí. Naše fyzická 

podoba, styl oblékání nebo jednání, věci a lidé, kterými se obklopujeme, vysílají signály o 

tom, jací jsme nebo jak chceme, aby nás ostatní vnímali. A on-line?  

Žít on-line se teprve učíme-. Na Internetu nicméně trávíme čím dál tím více času a 

počítačem zprostředkovaná komunikace tak ukrajuje čím dál tím větší díl z naší 

komunikace sociální. Způsoby naší sebeprezentace, toho, jak utváříme sebe sama, tak 

musíme nutně podřídit novým podmínkám. Sociální sítě nám nabízí celou řadu nástrojů, 

jak můžeme spravovat svůj image a skupiny kontaktů. Ty ovšem nejsou vůbec virtuální, 

jsou pouze on-line, stejně jako my.  

Předmětem této práce je načrtnout, jak uživatelé konstruují svou (sociální) identitu 

on-line, jak s ní souvisí motivace a způsoby užívání a jak do tohoto procesu zasahují 

faktory, které s nimi souvisí: chápání soukromého a veřejného prostoru, sociálního 

kapitálu nebo skupinová dynamika sítě. Tato práce se snaží najít spojitosti mezi tím, jak 

prostředí sociálních sítí ovlivňuje dynamiku chování svých uživatelů a jak díky tomu 

uživatelé vnímají sebe sama a samozřejmě - proč.  

Zaměřuji se na dvě odlišné sítě: Facebook a Nyx. Mým cílem je na základě 

kvalitativního výzkumu předložit vhled do uživatelského přemýšlení a poskytnout  

hypotézy, které mohou sloužit jako základ dalšího výzkumu nebo jako subjektivní reflexe 

existence několika jedinců v rámci uživatelsky odlišných sociálních sítí. 
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1. Sociální sítě a jejich principy 

Mluvíme-li o sociálních sítích, často tím máme na mysli on-line projekty, jakými jsou 

právě Facebook nebo LinkedIn. Limitovat se na tento význam slova by byla velká chyba. Je 

třeba vycházet především z pravé podstaty těchto platforem: off-line sociální sítě. Zkoumat 

vývoj a dynamiku sociálních sítí má zásadní význam, především pro jejich další směřování, 

zlepšování a využívání. Během svého krátkého působení prokázaly, že v sobě skrývají 

značný potenciál.1 

Sociální síť ve všeobecném slova smyslu má každý kolem sebe, často nepřetržitě, 

nejen on-line, ale především off-line. Sestává se ze všech kontaktů, známých nebo přátel, 

lidí ve stejném gymnastickém kroužku a její součástí může být jak zelinářka z obchodu na 

rohu, tak univerzitní profesor. Sociální síť jsou vzájemně provázané skupiny jedinců 

v různě uzavřených celcích. Barabási (Barabási in Papacharissi, 2011:7) vidí jejich základní 

organizační principy ve (i) volné struktuře, která se skládá z jednotlivých bodů a jejich 

uzlů. Na obou svou rovinách jsou jednotlivé části vzájemně propojené různě vzdálenými 

vazbami, které vlastně vytváří druhý princip: (ii) propojenost. Plnohodnotná síť vzniká 

propojením uzlů různorodých uživatelů (konektivita). Stejné principy fungují i on-line. 

1.1. Předpoklady pro rozvoj on-line sociálních sítí 

Rozvoj on-line sociálních sítí je spojen s několika provázanými faktory. Jednak 

podstatnou roli hrál technologický rozvoj, tj. umožnění služeb tvořících (on-line) sociální 

sítě, dále soubor faktorů, které se dotýkají samotných uživatelů. Jde o různé socio-

ekonomické faktory, jakými jsou například míra a kvalita připojení uživatelů k Internetu 

(tzv. konektivita) a samozřejmě i uživatelská počítačová gramotnost. Rozvoj sítí ve 

vymezených celcích (např. stát), také ovlivňují legislativní a politické rámce dané země. Ty 

se vypořádávají například s národní povahou legislativy v kontrastu s globálním 

informačním tokem nebo s věrohodností a průkazností uživatele, jeho právní identifikací a 

autorizací jeho konání. Tato témata jsou nicméně pro potřeby této práce spíše okrajová. 

1.1.1. Technologie: Web 2.0, Sociální web 

Funkcionalita sociálních sítí a jejich uživatelské prostředí jsou dány soudobými 

technologickými možnostmi. Tim O'Reilly v nových technologiích vidí spojující prvek, 

proto je všechny spojil pod všeobjímající pojem Web 2.0 nebo také sociální web (Social 

                                            
1 Například pro veřejnou i soukromou komunikaci, komerční využití (marketing a reklama, PR, obchod). 
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web) a ustavil tak nový přístup k vnímání role uživatele. Revoluční odlišnost celého 

konceptu spočívá především v několika následujících, vzájemně propojených, bodech2: 

i. použití Internetu jako platformy, prostředí (open source) 

Použití Internetu jako platformy spočívá především ve vývoji aplikací, které operují 

samy o sobě, on-line, a které se soustavně přepracovávají a mění.  

Jednou z příčin úspěchu Facebooku je, že svou platformu otevřel pro samotné 

uživatele a vývojáře. V současnosti denně proběhne na cca 20 milionů instalací různých 

aplikací.3  

ii. využití kolektivní inteligence, kooperace 

Open source platformy v podstatě využívají kolektivní inteligenci, která je zároveň 

základem principů webu 2.0.4 V kolektivní inteligenci může často hrát hlavní roli průměr, 

který vznikne aktivitou napříč celým spektrem uživatelů (například hodnocení filmů na 

csfd.cz nebo uživatelské recenze na portálu heureka.cz), případně jen zapojením vhodných 

uživatelů. Je třeba brát v potaz, že rozdíly mezi uživateli se prohlubují.5 

iii. data a metadata 

Smysl kolektivní inteligence tkví především ve vytváření a propojování databází 

veškerých obsahů a dat generovaných uživateli. Z ekonomického hlediska jsou vztahy mezi 

daty to nejcennější, co na Internetu vzniká. Sociální sítě jsou dokonalým prostředím pro 

získávání autentických dat, protože individuální uživatele dokáží vystihnout jako 

samostatný celek a zároveň je propojit s ostatními.  

                                            

2 O'REILLY, Tim. What Is Web 2.0 : Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software.Www.oreillynet.com [on-line]. 2005, [cit. 2011-06_25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> (27.6.2011) 

3 Www.facebook.com: Statictics. FACEBOOK. [on-line]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné 
z:https://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
4 Kolektivní inteligence je nedílnou součástí společnosti. S novými technologiemi, které umožňují lepší 
konektivitu, ovšem nabírá zcela jiných rozměrů a možností. Ve zkratce ji lze vysvětlit jako výsledek 
společného snažení nějaké skupiny, které má výsledek.  
Collective inteligence. MIT: Centre for collective inteligence [on-line]. 16. 11. 2011 [cit. 2011-12-27]. 
Dostupné z: http://scripts.mit.edu/~cci/HCI/index.php?title=Main_Page 
5 Ačkoli jsou platformy otevřené pro každého, ideál úplné rovnocennosti zůstává opět jen ideálem. Znalosti, 
zkušenosti nebo jen přístup například právě při výstavbě aplikací, ale i čas a další faktory odpovídají teorii 
prohlubující se (informační) propasti nových médií (Van Dijk, 2005). Na druhou stranu se neustále klade 
důraz na budování snadných uživatelských rozhraní typu WYSIWYG, které umožňuje velmi snadnou tvorbu 
vlastního obsahu, používání hyperlinků, formátování, tagování a přiřazování metadat i úplným 
začátečníkům.  

http://citace.com/Www.oreillynet.com
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
https://www.facebook.com/press/info.php?statistics
http://scripts.mit.edu/~cci/HCI/index.php?title=Main_Page
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Tvorba databází a jejich obsáhlost (nemluvě o vlastnictví dat), je často jednou 

z překážek k užívání těchto služeb. Spolu s uživatelskou gramotností rostou i obavy 

v otázkách soukromí, sdílení dat a samozřejmě jejich (zne)užití.6  

Sociální sítě jsou komerční projekty a jejich fungování se často podřizuje generování 

zisku. Výsledkem propojování získaných dat je například přesnější definování uživatele, 

které znamená přesnější cílení, a to těmito směry:  

(i) uživatelské straně například podsouváním relevantních informací nebo 

nabídek  

(ii) zadavatelské straně oslovením specifických skupin. Třetí, ekonomicky 

relativně neutrální skupina, (iii) vývojáři, mohou na základě dat zase analyzovat 

uživatelské chování a zlepšovat použitelnost stránek, která by měla zpětně vést ke 

zkvalitnění služeb, tj. dalšímu rozšíření a ve výsledku i vyššímu zisku. Tato spirála 

vzájemné výměny má navodit vítězství na všech stranách pouze v ideálním případě. 

Respondenti měli na sdílení dat různorodé názory: 

„Mám pocit, že mě (Facebook) nutí k aktivitě, novinky, zkuste tohle, přidejte si 

lidi, nabízí to spoustu věcí.  Otravuje mě to. Nutí mě a cejtim se manipulovanej.“ 

(Jakub Vít) 

„Logika Facebooku - podle toho s kým si píšu - to není vychytaný. Byla bych 

radši, kdyby ten Facebook víc pochopil, co chci slyšet. Ale mám tendence ho učit, co 

mě zajímá.“ (Pavla Bx) 

iv. neustálý vývoj, co-development 

Proces zastarávání je v současnosti neskutečně rychlý, především na poli IT. Většina 

produktů prochází postupným a neustálým vývojem a nachází se ve fázi neustálé beta 

verze, tzv. perpetual beta. 

V případě sociálních sítí to platí takřka bez výjimky. Přidávání aplikací, upravování 

uživatelského prostředí a v návaznosti na to měnění podmínek i způsobu užívání jsou 

právě ve vztahu ke zmiňovanému soukromí častým terčem kritiky (Např.: boyd, 2008). 

Uživatelé totiž mají možnost ovlivnit vývoj sítě jen do určité míry. Verze, s jejímž užíváním 

souhlasili na začátku, se během pár let může velmi zásadně změnit. Vlastnictví jejich 

                                            
6 Např. aplikace třetích stran, kterým uživatelé při registraci schvalují sdílení určitých osobních dat, si často 
berou více dat, než je nutné. Jako problém to uváděli i respondenti v rozhovorech. Také zde: HIGGINS, Kelly 
J. . 90% of Facebook Apps Have Unnecessary Access to Private Data. [on-line]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné 
z: http://www.darkreading.com/security/application-security/208803665/90-of-facebook-apps-have-
unnecessary-access-to-private-data.html 

http://www.darkreading.com/security/application-security/208803665/90-of-facebook-apps-have-unnecessary-access-to-private-data.html
http://www.darkreading.com/security/application-security/208803665/90-of-facebook-apps-have-unnecessary-access-to-private-data.html
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osobních dat se ale nezmění. Obě sledované sítě zažívají až několik uživatelských změn 

každý měsíc, i proto je jejich zkoumání metodologicky náročné. Jen během psaní této 

práce došlo k několika významným změnám.7 

Adam Gebrian, jeden z respondentů, komentoval změny a jejich přijímání v českém 

prostředí následovně: 

„Já dost sleduju ty změny, co se tam dějou, a zase pozoruju ty negativní reakce, 

tu neuvěřitelnou konzervativitu Česka... U nás je změna chápaná vždycky negativně. 

Já mám změny rád a vnímám je jako vývoj a to je pozitivní.“ (Adam Gebrian) 

v. zjednodušování, integrace 

Zmiňované usnadnění programování (šablony, plug-iny) nebo editace stránek 

(WYSIWYG) přispívají k rozšiřování řad aktivních uživatelů. Stejně podstatné je využívání 

již existujících platforem, tj. například využít možností Google maps místo vytváření 

vlastní platformy atp. Náročnost rozhraní a uživatelský prožitek zcela zásadně ovlivňují 

chování uživatelů a jejich vnímání sítě: 

„Na Nyxu nenahrávám tolik fotky, na Nyxu bych musela použít HTML kódy, 

na každou fotku zvlášť. Ani nemám potřebu ve veřejných auditkách sdílet tolik 

fotek, hodim tam fotku, nějakou, ok, ale 20 fotek, to mi nepřijde jako něco, co by 

někoho extra zajímalo. Je to otázka mojí  sebeprezentace, nebudu tam toho házet 

hodně, od toho jsou fotoalba, ne Nyx.“ (ID EFFKA) 

„Pro mě, s nástupem Facebooku, už Nyx umřel. Souvisí to asi hlavně s tim, že 

je prostě těžký tam něco vložit. Jsem člověk, kterýho zajímají vizuální věci, 

obrázky, videa. Ale i kdyby se něco změnilo, tak to je nevratný.“ (Adam Gebrian) 

1.1.2. Uživatelé: Penetrace technologií do společnosti 

Technologie samy o sobě netvoří sociální síť, podstatní jsou především samotní 

uživatelé. Počítačová technika spolu s připojením k Internetu se masově rozšiřuje přibližně 

od 90. let. Ačkoli penetrace připojení i uživatelská gramotnost stoupají, uživatelé si 

v žádném ohledu nejsou rovni. Van Dijk (2005:21) definuje kromě dnes již snadno 

překonatelného fyzického přístupu8 především překážky mnohem jemnějšího charakteru: 

(i) motivace, (ii) schopnosti a (iii) zkušenosti. Rozdíly nejsou černobílé, naopak jde o 

                                            
7 Přehled změn v rozhraní sítě Facebook za rok 2011 je například zde: DARWELL, Brittany . Facebook: A 
Year in Review. Inside Facebook [on-line]. [cit. 2011-12-27]. Dostupné 
z:http://www.insidefacebook.com/2011/12/27/facebook-a-year-in-review/.  
8 Fyzický přístup není nutně na pořadu dne, protože ve vyspělých oblastech je dnes již relativně vyrovnaný. 
Kvalita připojení může být samozřejmě různá. 

http://www.insidefacebook.com/2011/12/27/facebook-a-year-in-review/
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postupnou škálu, která má nicméně v každé své oblasti dva polarizované konce, které se 

neustále oddalují.  

Rozdíly v používání informačních technologií se přestaly rozšiřovat (kvantita), ale o 

to víc se začaly prohlubovat (kvalita) (Dijk, 2005; Brandtzæg, Heim, 2011 a další).  Nově 

vznikající informační propasti jsou založené na předchozích společenských nerovnostech, 

jakými jsou například pohlaví, rasa nebo ekonomický status (Dijk 2005:2-6). Dijk 

nevyzdvihuje individuální nerovnosti, mluví o rozdílech napříč společenskými skupinami, 

například mezi zaměstnanými a nezaměstnanými, rodiči a dětmi nebo manažery a 

exekutivními pracovníky (Dijk 2005:11). V informační společnosti nerovnost spočívá 

především v přístupu a začlenění v sociálních sítích, které představují zásadní nástroj na 

správu společenského kapitálu (Dijk 2005:15). Motivace a způsob užívání sítě jsou faktory, 

které zásadně ovlivňují samotné uživatele, jejich chování i projev. 

1.1.3. Penetrace připojení jako faktor používání sítí 

Konektivita, penetrace připojení, je ve světě na různých úrovních, celkově se neustále 

zvyšuje. V roce 2009 měla přibližně třetina domácností ve světě počítač, v současnosti je 

necelá třetina (30 %) připojená k síti.9 Ve vyspělých zemích je penetrace vyšší, v Evropě 

v průměrů dosahuje téměř 60 %.10   

 

Graf II: Demografické přehledy uživatelů Internetu v ČR (2011) 11 

 

                                            
9 The World in 2009: ICT Facts and Figures. [on-line]. 2009[cit. 2011-12-20]. Dostupné 
z: http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/Telecom09_flyer.pdf 
10 Zdroj: World Penetration Rates by Geographic Region. Internet World Stats [on-line]. 2011, 21. 3. 2011 
[cit. 2011-12-20]. Dostupné z: : http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
11 Zdroj: ODBOR STATISTIK ROZVOJE SPOLEČNOSTI. Informační technologie: Využívání informačních a 
komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. Praha, 2011. Dostupné 
z:http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/Telecom09_flyer.pdf
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf
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 Z grafu je vidět nárůst penetrace v různých věkových i vzdělanostních kategoriích. 

Respondenti patří do kategorií, které technologie používají nejvíce. Narostla i frekvence 

používání Internetu a rozšířilo se jeho použití (viz Graf III). 

 

Graf II: Místo použití Internetu (% všech jednotlivců 16+)12 

 

 

Graf III: Růst frekvence použití Internetu (% všech jednotlivců 16+)13 

Roste i míra mobilního připojení a rychlost stahování, v současnosti se k Internetu 

přes mobil připojuje více než 10 % populace ČR.14 Podle výzkumů jsou uživatelé, kteří se 

k sociálním sítím připojují také přes mobilní připojení, až dvakrát aktivnější, něž uživatelé 

pevného připojení.15 Je to logické, mobilní připojení umožňuje vyšší spontaneitu a 

                                            
12 ODBOR STATISTIK ROZVOJE SPOLEČNOSTI. Informační technologie: Využívání informačních a 
komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. Praha, 2011. Dostupné 
z:http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf 
13 Ibid. 
14 On-line kdykoliv a kdekoliv. Sdružení pro internetovou reklamu [on-line]. 2011[cit. 2011-12-20]. Dostupné 
z:http://www.spir.cz/on-line-kdykoliv-kdekoliv 
15 BURBARY, Ken. Facebook Demographics Revisited: 2011 Statistics. Http://www.kenburbary.com [on-
line]. 7. 3. 2011 [cit. 2011-12-19]. Dostupné z: http://www.kenburbary.com/2011/03/facebook-
demographics-revisited-2011-statistics-2/ 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf
http://www.spir.cz/online-kdykoliv-kdekoliv
http://www.kenburbary.com/
http://www.kenburbary.com/2011/03/facebook-demographics-revisited-2011-statistics-2/
http://www.kenburbary.com/2011/03/facebook-demographics-revisited-2011-statistics-2/
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instantní zapojení. Instantní reakce uživatelů jsou pro chod a rozvoj sociálních sítí 

základem, potvrdili to i výpovědi respondentů: 

„Alba už nepoužívám, to možná souvisí i s tím, že fotky, co teď postuju, jsou 

všechny přes telefon.“ (Adam Gebrian komentuje změny ve způsobu užívání sítě, 

které nastaly s přechodem na mobilní verzi sítě.) 

1.2. Stručný vývoj sítí a historický kontext 

Tomu, co dnes nazýváme sociální sítě předcházela celá řada jiných projektů.  Vliv 

těchto předchůdců na podobu a fungování současných sítí je stále patrný, současný stav 

není žádnou revolucí, spíše velmi rychlou evolucí. Mezi předchůdce patřily především on-

line seznamky, ale i diskuzní fóra, chat nebo e-mail.16 

1.2.1. 1997 – 2003: Začátky a experimenty 

Za první sociální síť je označován projekt SixDegrees.com, který vznikl v roce 1997. 

Jeho cílem bylo dokázat hypotézu Milgramova projektu17, podle kterého dělí všechny 

obyvatele této planety maximálně šest kontaktních osob. V současné, technologicky 

vyspělejší a komunikačně více zhuštěné, době, existují i výzkumy, které odhadují počet 

mezistupňů na pouhé tři.18 

Tato síť nebyla dlouhodobě úspěšná. Podle jejího autora, A. Weinreicha, to bylo 

zřejmě tím, že jednoduše předběhla dobu (boyd, 2007). V té době byla připojena 

především skupina tzv. early adopters19, uživatelů, kteří velmi rychle vyhledají a 

následují nové trendy. Jejich širší sociální kruhy byly ale stále off-line, takže nedocházelo 

k zásadní interakci. Kromě toho se tato síť nijak zvlášť nevyvíjela, jejím hlavním cílem bylo 

dokázat hypotézu zmiňovaného projektu (boyd, 2007). Společnost v podstatě nebyla na 

                                            
16 Seznamován lidí a hledání potenciálních partnerů jsou hlavními součástmi skoro každé sítě a často jsou i 
klíčem k úspěchu. Jedním hlavních bodů předpovídaného pádu nově spuštěné sítě Google+ byl nedostatek 
sexu. O ten se mohou postarat sami uživatelé, pro masové rozšíření je třeba ovšem třeba vytvořit podmínky a 
především důvody.  
LOUŽENSKÝ, Luboš. Proč Google neuspěje? Není tam dost sexu. Www.mediar.cz [on-line]. [cit. 2011-11-
28]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/proc-google-neuspeje-neni-tam-dost-sexu/ 
17 Milgram zkoumal možnosti propojení lidí na celém světě, které shrnul metaforou malých světů. 
MILGRAM, S."The Small-World Problem." Psychology Today l (May): 62-67.1967. 
18 Počet mezikontaktů se samozřejmě liší podle oblasti, sítě. Podle současných průzkumů jsou mezi uživateli 
sítě Facebook necelé čtyři kontakty: Facebook users average 3.74 degrees of 
separation. Www.bbc.co.uk: Technology [on-line]. 23. 11. 2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupné z: 
http://www.bbc.co.uk/news/technology-15844230.  
19 Typologie uživatelů technologií podle toho, jak rychle  absorbují technologické změny, inovace. Rozdělení 
je následující:inovátoři (innovators), ranní uživatelé (early adopters), brzká většina (early majority) a tzv. 
opozdilci (late majority) (Rogers, 2003). 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-15844230
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sociální sítě připravená, uživatelé nevěděli, na co a proč by je měli používat.20 Mezitím se 

vyvíjely další sociální sítě a další projekty integrovaly nástroje podobné funkcionality 

(AsianAvenue, BlackPlanet nebo MiGente).  

Zlomový Friendster a zaměření na komunity 

Friendster byl založený roku nav, byl první opravdu masovou sítí, kterou se 

inspirovalo mnoho dalších. Konkurenční strategií byl unikátní systém propojování 

uživatelů, který byl postaven na preferování přátel vašich přátel (spojovací algoritmus). Síť 

v podstatě reagovala na zaběhnutý úzus, že, stejně jako v off-line světě, lidé navazují 

snadněji vztahy skrz své přátele, tj. s lidmi, se kterými mají něco společného (boyd, osobní 

komunikace s J. Abrahamsem, in boyd, 2007).  Demonstrace společných přátel a sdílení 

osobních informací začínaly dávat smysl. 

Friendster si získal především gay komunitu, i když se nikdy neprofiloval jako síť 

zaměřená přímo na homosexuální menšinu.21 Náhlý nárůst ovšem přinesl první problémy, 

které často bývají pro podobné projekty smrtelné: nedostatek technického vybavení a 

nedokonalé uživatelské rozhraní nesnesly nával uživatelů a síť vypadávala. Kromě toho se 

uživatelé museli poprvé sžít s faktem, že na síti operují i jejich blízcí – osobní i pracovní 

kontakty, a podle toho uzpůsobit své aktivity (boyd, 2007).  

Podobnými problémy prochází i Facebook, jehož principy ochrany soukromí se 

neustále mění, řady uživatelů se rozšiřují a ti často tvrdě narážejí na to, že jejich 

facebooková on-line identita není jen hra v nějakém virtuálním světě.22 Poučen problémy 

s nereálnými účty, kterými se Friendster jen hemží, se Facebook rozhodl k relativně 

striktní politice možností budování uživatelských profilů, která má také své důsledky: 

                                            
20 S obdobnými problémy se potýkali všichni respondenti. Jejich první interakce se vztahovaly výhradně 
k aktivitám jejich off-line sociálních sítí. 
21 Za zamyšlení stojí, proč se relativně uzavřená a v té době stále částečně ostrakizovaná skupina uzavře do 
své sítě, kde, opět, je nalezení partnera mnohem snazší díky různým odosobněným a zprostředkovaným 
filtrům. 
22 Facebook operuje víceméně po celém světě. Odlišná mentalita, kulturní zvyky, ale i legislativa dané země se 
prolínají s unifikovaným systémem komunikace, sdílení a tagování. Mnoho z uživatelů narazilo na bariéry, 
když překročili jisté meze, které nicméně nejsou nikde specifikovány. Příkladem může být stále častější jevy 
typu ztráta zaměstnání po zveřejnění nevhodného obsahu, např.: WARREN, Christina. 10 People Who Lost 
Jobs Over Social Media Mistakes. Www.mashable.com: Social Media [on-line]. 16. 6. 2011 [cit. 2011-11-18]. 
Dostupné z: http://mashable.com/2011/06/16/weinergate-social-media-job-loss/#17031Anthony-Weiner-
Congressman nebo snaha využít masovou sociální síť k občanským aktivitám, které by jinak legislativa země 
nedovolila (př.: čínský blogger na Facebooku operuje pod jiným jménem) Např.: DOČEKAL, Daniel. Čínský 
blogger: „Jsem reálnější, než Zuckerbergův pes“. Www.lupa.cz [on-line]. 2011, 10. 3. 2011 [cit. 2011-12-28]. 
Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2011/03/10/cinsky-blogger-jsem-realnejsi-nez-zuckerberguv-
pes/. 
 

http://mashable.com/2011/06/16/weinergate-social-media-job-loss/
http://mashable.com/2011/06/16/weinergate-social-media-job-loss/
http://www.justit.cz/wordpress/2011/03/10/cinsky-blogger-jsem-realnejsi-nez-zuckerberguv-pes/
http://www.justit.cz/wordpress/2011/03/10/cinsky-blogger-jsem-realnejsi-nez-zuckerberguv-pes/
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nespokojenost uživatelů s přísnou politikou reálných profilů. Jiní tento přístup oceňují. 

Rozdílné chápání zřejmě vychází z toho, co od sítě očekávají. 

„Facebook mě naštval, protože mi zakázal si změnit jméno.“ (Jakub Vít) 

„Co já mám rád na tom Facebooku je ta neanonymita. Předpokládáš, že to je 

ten člověk.“ (Adam Gebrian) 

Během těchto několika málo let sociální sítě přestaly být vnímány jako projekty pouze 

pro elitní a technicky zdatné uživatele a začaly se šířit masově. 

Nyx  

Nyx založil student psychologie Marek Janda v roce 2001 jako malé diskuzní fórum, 

které vyhovovalo jeho potřebám a představám. Nárůst uživatelů byl postupný, podle 

zakladatele nikdy nenastal prudký nárůst. Registrace každého z uživatelů byla zvážena na 

základě krátkého textu, ve kterém uživatel popsal, čím chce na síti přispívat. Současný stav 

se pohybuje kolem 57 000 různě aktivních uživatelů (osobní korespondence s Markem 

Jandou, 10/2011). Přesná čísla ovšem nelze určit, protože někteří uživatelé mají tendenci 

mít i několik ID, a tak může být jejich reálný počet až o desítky tisíc nižší. V průměru se 

během každých dvou týdnů pravidelně přihlásí mezi 12 – 14 000 unikátními uživateli 

(Ibid.). 

1.2.2. 2004 – 2011: Masový rozvoj 

Úspěch Friendsteru chtěli napodobit mnozí další. Vzhledem k tomu, že sítě nejčastěji 

vznikaly z menších komunitních projektů, kde měli uživatelé jasně definovaný společný 

zájem, většina nově vznikajících projektů se zaměřila na nějakou specifickou skupinu, 

jasně definovatelnou tržní niku. Vznikla síť zaměřená na křesťany, MyChurch, zmiňovaný 

projekt Dogster, ale i YouTube nebo třeba i Last.fm.  

V této fázi, kdy sociální sítě prokázaly svou sílu a obchodní potenciál, staly se jejich 

různé nástroje nedílnou součástí mnoha dalších webů a on-line projektů (sdílení 

platformy, integrace, propojení databází).  

MySpace: Sebevyjádření a subkultury 

 První výrazný nárůst MySpace (*2003, U.S.A.) je spojován s protesty uživatelů 

Friendsteru vůči striktní politice vedení účtů. Nespokojení uživatelé hledali místo, kde 

budou mít více volnosti, prostor pro sebevyjádření. Díky výrazně volnějším pravidlům 

budování profilu se MySpace stal místem demonstrativního definování identity, především 
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v hudebně zaměřené komunitě. Kromě toho, poučen z Friendsteru, často vnímal potřeby 

svých uživatelů a upravoval funkcionalitu podle jejich přání a představ o fungování sítě. 

Všudypřítomný Facebook 

V roce 2004 Mark Zuckerberg se svými spolužáky založil  síť TheFacebook. Měla 

sloužit jako školní adresář, který udrží své uživatele v obraze o tom, co dělají jejich 

ex/spolužáci. Facebook je sociální síť, která se z malého univerzitního projektu studentů 

Harvardovy univerzity rozrostla do celosvětového hráče. 

Rozložení nejpoužívanějších sociálních sítí od června 2009 do prosince 2010 ukazuje, 

jak postupně roste jeho obliba. Ještě v roce 2009 na mnoha trzích prohrával souboj 

s lokálními sítěmi (např.: Nasza Klasa, Polsko; Hi5, Mexiko). 

 

Obrázek I: Přehled vedoucích sítí v červnu 200923 

V roce 2011 je převaha Facebooku už mnohem jasnější. Lokální sítě mají výraznou 

převahu pouze v Číně (QQ), Rusku (V Kontakte) a Brazílii (Orkut). Nutno zmínit, že síť 

V Kontakte je věrnou kopií Facebooku, od designu po funkcionalitu.  

 

                                            
23 COSENZA, Vincenzo. World Map of Social Networks. Vincos.it: Blog [on-line]. 2011[cit. 2011-09-28]. 
Dostupné z: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/ 
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Obrázek II: Přehled vedoucích sítí v červnu 201124 

 

1.3. Jak chápat on-line sociální síť? 

Vzhledem k širokému záběru, relativnímu mládí a neustálému vývoji nejsou on-line 

sociální sítě stále jasně definovaným pojmem. Jakákoli definice reaguje na technologický i 

uživatelský posun a neustále se mění. 

1.3.1. Network vs. networking site a definice uživateli 

Americká teoretička médií danah boyd zajímavým způsobem ilustruje možnosti 

chápání sociálních sítí na vysvětlení podstaty termínů „social network site“ (tj. místo 

pro sociální síť) a stejně častého „social networking site“ (tj. místo pro navazování 

sociálních vztahů) (boyd, 2007). První vysvětluje sociální síť jako nástroj pro již existující 

sociální síť, pouze ji přenáší on-line, druhý vyzdvihuje přímo vytváření samotné sítě, 

rozšiřování, a to především do řad dříve nespojených jedinců (tzv. strangers, uživatelů 

mimo naše vazby). boyd ve svých pracích upřednostňuje sítě, které spadají spíše do 

kategorie social network sites.  

Zmiňované termíny se nevylučují, naopak, doplňují se, protože zrcadlí dvojí rozměr 

sociálních sítí: udržování a rozšiřování. Pro boydovou zůstává hlavní vymezení 

sociálních sítí vůči ostatní CMC právě v možnosti artikulovat a veřejně demonstrovat 

                                            
24 Ibid. 
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sociální vazby a jejich udržení, ne v propojování se s vazbami novými (boyd, 2007). 

Zaměřuje se tak více na vztahy jedinců v off-line a on-line prostředí.  

V případech, kdy navazování a demonstrování vztahů jsou odvislé od specifického 

prostředí, například komunitě designérů, nemusí osobní znalost kontaktu hrát roli.25 Ke 

sblížení může dojít čistě v rovině názorů nebo vkusu. boydová předpokládá nějakou off-line 

souvislost, která uživatele propojuje (off-line connection), tou ale nemusí být osobní 

znalost, stačí sdílet vnitřně, být součástí vnitřní rozšířené komunity.  

Samotné zaměření sítí se může měnit (viz Facebook). Networking do sítě vnášejí sami 

uživatelé, ne síť jako taková, ta jej může svým prostředím pouze podporovat nebo naopak 

komplikovat. Potenciál networkingu zůstává základní a neodmyslitelnou součástí. Podle 

odpovědí respondentů se rozhodnutí pro první nebo druhý přístup odvíjí podle toho, 

k čemu si myslí, že síť slouží. 

Z pohledu teoretičky danah boyd je rozhodující to, jak síť vnímají samotní uživatelé, 

tj. jestli ji za sociální síť ustaví (definice uživateli). Všeobecně by sociální síť měla splňovat 

následující požadavky:  

(i) on-line prostředí (platforma), které umožňuje svým uživatelům 

(ii) vytvářet veřejné nebo polo-veřejné profily v rámci systému sítě,  

(iii) zvolit si z ostatních uživatelů ty, se kterými chtějí udržovat kontakt a sdílet 

s nimi data a nakonec, 

(iv) mít možnost si prohlédnout a procházet profily ostatních uživatelů 

(boyd, 2007).  

Konkrétní podoba profilů, možností sdílení nebo i názvosloví se liší. Jak bylo řečeno, 

definice sociální sítě je značně proměnlivá a je jasně odvislá od technologického vývoje i 

vnímání sítě samotnými uživateli.  

Mnoho sítí je jednoduše na pomezí mezi blogovací službou (Blogger), diskuzním 

fórem (Nyx) nebo čistě komunikačním nástrojem (Gmail). Míra včlenění dalších služeb se 

různí. Hranice mezi diskuzním fórem a sociální sítí tak může být velmi tenká. 

                                            
25 Například na síti Twitter se často sleduje, kdo koho následuje (následuje, z angl. follow). Cílem je mít 
samozřejmě co nejvíc následovníků, ale i relevanci hraje i jejich sociální význam a vaše vzájemná interakce. 
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1.3.2. Sociální síť jako soubor nástrojů 

Sociální sítě lze také všeobecně popsat jako soubor různých aplikací a systémů (viz 

přehled v Kap. 1.1). Podle O’Reillyho současný seznam tvoří především následující 

nástroje/funkce:26 

(i) správa identity (identity): vytvoření si autonomního profilu, který zastupuje 

uživatele v dané síti, sběr dat a informací,  

(ii) sdílení (sharing): možnost sdílení na různé škále otevřenosti,  

(iii) systém upozornění (notification): automatické upozornění na změnu 

v obsahu nebo aktivity kontaktů, 

(iv) možnost anotace (annotation): umožnění komentovat obsah, 

(v) komunikace (communication): přímá interakce, která dovoluje rozlišit veřejnou 

a soukromou komunikaci. 

Obdobně jako danah boyd, O’Reilly nevidí výraznou přidanou hodnotu sociálních sítí 

v technologiích. Jejich potenciál je ve velmi efektivní integraci několika již existujících 

služeb, které se v každé z nich projevují jinak a které umožňují uživatelům různorodý 

projev tak, aby byli schopní obhospodařovat své sociální skupiny. 

1.4.Současná společnost a sociální sítě  

Identita, sebeprezentace a sociální sítě: Prolínání světů 

On-line sociální sítě jsou relativně novým objektem zkoumání jak ze strany 

samotných uživatelů, tak akademiků. Jejich neustálý (technický) vývoj a celkový posun 

témat ve společnosti odráží i směřování výzkumu. Teoretický i praktický výzkum se proto 

často zabývá pouze dílčími otázkami, včetně těch navázaných na identitu uživatelů.  

Většina studií vznikla v anglo-americkém prostředí, a jen těžko se dokáže oprostit od 

tohoto kulturního základu. Bezvýhradně přenášet závěry těchto studií i na české prostředí 

může být sporné.  

Identitou ve spojitosti se sociálními sítěmi se lze zabývat v rámci mnoha oborů, 

začínaje filozofií přes psychologii, sociologii a konče informačními vědami, například 

počítačem řízenou komunikací a sociální interakcí. 

                                            
26 DUMBILL, Edd. Google is the social backbone. Www.oreily.com: Radar [on-line]. 2011, 19. 7. 2011 [cit. 
2011-11-12]. Dostupné z: http://radar.oreilly.com/2011/07/google-plus-social-backbone.html. 
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Teorie (nejen sociální) identity je především oborem sociálně psychologickým, ale 

významně zasahuje i do komunikačních a mediálních studií, především v oblasti počítačem 

zprostředkované komunikace. Hlavní oblasti akademického zájmu se dotýkají například 

následujících oblastí: 

(i) sebeprezentace, identita, impression management 

Protnutím poznatků z psychologie, sociologie a dalších oborů vzniká celá vědní 

oblast, která se zabývá změnami spojenými s reprezentací sebe sama/impression 

managementem/budováním identity (on-line). Studie se postupně zabývaly různými 

stádii možností prezentace, od zcela anonymních prostředí a například MUD her, kde 

mají uživatelé o poznání volnější ruku s tvořením sebe sama (Turkle, 1995). Později 

s rozvojem dalších nástrojů se pozornost přesunula na prezentaci uživatelů například 

na populárních seznamovacích portálech27 (např. Yursichin et al., 2005. Ellison, 2006) 

a později také na sociální sítě, které přitahovaly pozornost mladých aktivních komunit, 

např. MySpace (boyd, 2008). Velmi aktuálním tématem je rozvoj lokálních sítí nebo 

naopak zkoumání chování a prezentace uživatelů na dlouhodobém leaderovi - 

Facebooku (například Zhao, 2005). 

(ii) právo a kontrola 

Tato oblast se zabývá právní zodpovědností on-line, možnostmi průkazného 

propojení s reálnou osobou, ale patří sem i způsoby zabezpečení a státní kontroly 

(surveillance) uživatelů nebo koneckonců i ochrany uživatelů (stalking a omezování 

osobní svobody, krádež identity, ochrana dětí atp.). Stejně tak do této oblasti spadá i 

chápání a nakládání s autorstvím (např. Jenkins, 2008). 

(iii)  historický vývoj a mapování 

Většina současných sítí vznikla v reakci na technologické trendy. Rychlost, s jakou 

se celé odvětví sociálních sítí a médií posouvá dál, podněcuje k neustálému zkoumání a 

                                            
27 Na seznamovacích portálech chtějí uživatelé zaujmout, proto mají tendenci popisovat se v lepším světle. 
Hranice vylepšení sebe sama není nekonečná, obzvlášť, pokud se uživatelé popíší tak báječně, že se stane 
osobní schůzka nevyhnutelnou. Uživatelé mají tendenci používat komunikační nástroj tak, aby vyzvedli své 
kvality a zbytečně neupozorňovali na zbytek, i když jej otevřeně nepopírají. Celkově, například Ellison se 
svými kolegy došla k závěru, že uživatelé seznamovacích portálů udržují své profily spíše blíže realitě, než že 
by se jí vzdalovali (Ellison et al., 2006). Obdobně během rozhovorů popisovali své snahy i respondenti. 
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mapování. Zásadní práce pocházejí například od zmiňované americké teoretičky danah 

boyd, kterou často cituji i v této práci.28  

(iv) vlivy, možnosti a důsledky užívání sociálních sítí 

Rozsáhlou a významnou oblastí zkoumání je celkový vliv počítačem 

zprostředkované komunikace,: chování uživatelů, navazování a udržování kontaktů, 

využití sociálních sítí jako platformy pro rozvoj demokracie (občanské veřejné sféry), 

inovací, sociálního kapitálu nebo všeobecné cirkulaci informací29 a mnoho dalších, 

například způsob komunikace s rodinou nebo přáteli. V centru zájmu je i mapování, jak 

sociální sítě ovlivnily zcela různorodé aktivity každodenního života, například způsob 

organizace rodinných alb (Dijk, 2007). Do této kategorie by se daly zařadit i relativně 

obsáhlé výzkumy týkající se sociálního kapitálu, a to jako celistvé sítě nebo jejího 

individuálního využití (např. Putnam, 2000, Bourdieu, 1986). 

 

2. Off-line sítě on-line  

2.1. Vliv prostředí: Specifika CMC 

Prostředí a nástroje, které nabízí, zásadně formuje to, jak se uživatelé sítí projevují. 

On-line prostředí míchá několik různých forem komunikace. Proto jsou některá zažitá 

dělení mediálních typů, například na stará a nová, na masová a síťová, pro potřeby této 

práce zavádějící. Dostatečně totiž nereflektují nesourodost, která je v takto obsáhle 

definovaných celcích obsažena (Lüders, 2008). Co se týče budování identity, umožnily 

nové technologie zcela nové způsoby a možnosti uchopení sebe sama (např. Bargh, 

McKenna et al., 2002; Zhao et al., 2008 a další). 

                                            
28 Především: boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and 
scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. Dostupný z WWW: 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/Boyd.ellison.html> (27.6.2011) 
29 Z českého prostředí je možné zmínit například práci Markéty Dolejšové, která se zabývala právě 
občanským aktivismem na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku. Mezi její závěry patří mezi jiným i to, 
že uživatelé nemají problém se virtuálně postavit za určité téma (například stát se fanoušky určitého hnutí), 
jen málokterý uživatel je ochoten jít dál, podpořit hnutí aktivně (Dolejšová, 2010). 
K aktivní cirkulaci informací bezesporu dochází, pouze se jedná o omezené kruhy kontaktů daného uživatele. 
Tyto kruhy mohou být otevřené (Google +) nebo uzavřené (často Facebook, Nyx). Nicméně i tak platí, že 
dochází k filtrování informací tak, aby výsledný obraz světa odpovídal tomu, který je uživateli nejbližší. 
Obdobné procesy byly popsány jako teorie kognitivní disonance. Miloš Čermák tento akt vytváření názorově 
homogenních bublin a jeho důsledky pro cirkulaci informací výstižně shrnul v bonmotu: Hýčkejte si svého 
virtuálního hajzla (Čermák, 2010). O těchto informačních bublinách, které začínají být zajímavým tématem, 
mluví i Eli Pariser během své přednášky na konferenci TED (2010): PARISAN, Eli. Beware on-line "filter 
bubbles" [video]. www.ted.com, 2010, 3-2011 [cit. 03-07-2011]. Dostupné 
z:http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_on-line_filter_bubbles.html. 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
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On-line prostředí by se dalo charakterizovat jako prostor s nízkou sociální 

blízkostí30 a jako způsob komunikace, ve níž se účastníci soustředí především sami na 

sebe, ačkoli neustále reflektují ostatní, včetně vnímání jich samotných ostatními. Podle 

toho upravují svou prezentaci a své aktivity. Podle Mathesona a Zanny (1988) uživatelé on-

line akcentují především vnější vědomí sebe sama (public self-awareness) na úkor 

vnitřního (private self-awareness) (Matheson, Zanna v Šmahel, 2003:16). Zřejmě i 

vytržení z běžného sociálního prostředí způsobuje, že se uživatelé opět potřebují ztotožnit 

s nějakou skupinou, začlenit se do kolektivu, získat status nebo začít hrát nějakou sociální 

roli, nasadit tvář (Goffmanova metafora divadla).  

Každý člověk během svého života vystřídá několik větších sociálních rolí a zároveň 

prochází svébytným osobním vývojem. Vykazuje tak v rámci svých sociálních skupin i 

„četnost“ svých sociálních identit a interakčních rituálů (např. Postmes, 2002). Uspořádání 

postmoderní společnosti zároveň dovoluje větší sociální pohyb a vytváří podmínky pro 

pluralitu identit a na ně navazující prezentaci podle daného sociálního prostředí a osobní 

volby (např. Šmahel, 2003).  

On-line, kde jsou zcela jiná pravidla chování a na to navazující možnosti uchopení 

sebe sama, oproštěné od dané sociální reality jedince, se potom zdánlivě rozvíjejí do 

nekonečna: umožňují uživatelům pomocí vytváření dalších a dalších identit znovustvořit 

sebe sama (reinvention) a těmto novým podobám uzpůsobovat své aktivity  (Zhao, 

2008:1818).   

2.1.1. Disembodiment 

On-line prostředí má svá specifika, která jej odlišují od komunikace tváří v tvář, často 

se shrnují pod pojem disembodiment, oddělenost od fyzického těla (Suler, 2004), 

který lze shrnout v následujících bodech:  

(i) disociativní anonymita Internetu 

(ii) možnost (řízené) neviditelnosti 

(iii) asynchronní povaha on-line komunikace31 (možnost přerušení, 

posečkání s odpovědí) 

                                            

30 Oproti komunikaci tváří v tvář, která je braná jako projev s maximální sociální blízkostí. (Short, Williams, 
Christie v Šmahel, 2003:16) 

31 Oddělenost může být časová, prostorová, sociální i fyzická, to znamená, že díky zprostředkované 
komunikaci on-line můžeme jednoduše reagovat později a nemusíme jí podřizovat svůj program, můžeme 
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(iv) solipsistická introjekce (konstrukce druhé strany podle 

uživatelových představ) 

(v) disociativní představivost (vnímání komunikace a akce jako hry 

v jiném světě) 

(vi) minimalizace autority (oddělenost od off-line světa a jeho sociální 

hierarchie, tj. rovnost mezi uživateli).  

Všechny tyto faktory vedou k tomu, že uživatelé on-line se mohou chovat více či méně 

jinak než off-line, mohou s větší lehkostí podnikat různé aktivity a projevovat se podle 

zcela jiných pravidel.  

Disembodiment, překročení limitů času, prostoru, vlastní fyzické schránky, 

samozřejmě není absolutní. Virtuální identita má vždy nějaké atributy. Někdy je založená 

na připodobnění k fyzickému tělu, jindy jde čistě o mentální obraz. Lze kopírovat sebe, tj. 

svou představu o sobě, lze vytvářet schránku, masku, zcela novou a tu využívat k dalším 

aktivitám. Uživatelské reinkarnace jsou vždy interpretací postav, kterou chtějí nebo 

potřebují hrát. Chce-li se uživatel stát intelektuálním scénáristou, hraje roli tak, jak si 

myslí, že se chová/vypadá. Provedení role ovšem hodnotí ostatní uživatelé. O podobných 

tendencích mluvili i respondenti: 

„Já jsem si udělal multiloginy, ale nikdy jsem je nevyužil. Chtěl jsem mít úplně 

jiný portfólio, jinej člověk, abych tam byl. Ale pak jsem se na to vybodnul.“ (ID 

JAKKILLER by využil možnost se začít stylizovat zcela jinak.) 

2.2. Sociální sítě: Vazba jako hodnota 

Důležitou složkou sociální identity uživatelů je jejich práce se skupinami, se sociálním 

kapitálem. Ten má v sociální teorii několik výkladů: (i) vztahy, které jedinec udržuje 

s druhými, (ii) struktura vztahů mezi jedinci v rámci kolektivu a (iii) jejich 

kombinace (Adler, Kwon 2002). Teorie sociálního kapitálu se ve spojitosti se sítěmi 

rozvinuly do konceptů přemosťování (brigding), svazování, sbližování (bonding/linking) 

(např. Granovetter, 1983) nebo jako práce se silnými a slabými vazbami:32 

                                                                                                                                                 
komunikovat z druhého konce planety, můžeme přijít do styku s lidmi nebo skupinami, které bychom 
v běžném životě nikdy nepotkali a zároveň snadno se vyhneme fyzické konfrontaci jako takové. 
32 Social Capital Research: Definition. Http://www.socialcapitalresearch.com [on-line]. 2011 [cit. 2011-10-
30]. Dostupné z:http://www.socialcapitalresearch.com/definition.html. 

http://www.socialcapitalresearch.com/
http://www.socialcapitalresearch.com/definition.html
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 (i) slabé vazby najdeme mezi prořídlými sítěmi, mezi uživateli, kteří spolu sdílejí 

jen určitá témata a jen do určité míry. Můžeme je zobrazit jako vzdálenější vazby, jako 

spojnice mezi uzly. Může jít například o kolegy z práce nebo kamarády našich přátel.  

(ii) silné vazby naopak najdeme mezi rodinnými příslušníky a těmi, které 

považujeme za nejbližší. Vizualizace slabých a silných vazeb může vypadat následovně: 

 

Obrázek III: Vizualizace slabých a silných vazeb33 

Silné vazby ve většině případů poskytují jistotu, základnu, na kterou se lze obrátit 

v případě žádosti o pomoc. Jejich nevýhodou ale je, že jsou relativně uzavřenými 

komunitami a proto v nich informace rotují pořád dokola a celková míra otevřenosti 

k zásahu do soukromí je vysoká. Silnou stránkou slabých vazeb je, že umožňují přenos - ať 

už inovace nebo čistě informace - mezi jednotlivými polo-uzavřenými skupinkami silných 

vazeb (Granovetter, 1983:202). Umožňují flexibilitu sociálního systému. Bez slabých vazeb 

je komunikace velmi fragmentovaná, nekoherentní a snadno se cyklí. Rozvoj a podpora 

slabých vazeb proto neznamená anonymní fragmentovanou společnost, ale naopak jsou 

základním stavebním kamenem pro moderní společnost, která vyžaduje vysoký stupeň 

provázanosti jednotlivců i skupin (ibid.). Sociální sítě pro uživatele velmi dobře zastřešují 

sběr informací ze slabých vazeb, často i více než druhého stupně. Vztahy lze rozšiřovat 

nebo prohlubovat, tj. budovat sociální kapitál do šířky nebo do hloubky. Každý z těchto 

přístupů vyžaduje jiné nástroje a jiné chování, které lze popsat jako bridging 

(přemosťování) a bonding (svazování) (Granovetter (1983): 

(i) bridging (překonání, přemostění) 

Bridging znamená sblížení na základě slabé vazby, vytváření vztahů na základě 

společného zájmu. Jedná se o přemosťování mezi lidmi, kteří sdílí něco společného, ale 

tato vazba nepřesahuje (třeba jen dočasně) jejich společný zájem. Bridging nemusí mít 

konzistentní charakter, právě naopak. Minimální závazek umožňuje vstupovat a 

                                            
33 Vlastní nákres na základě různých vizualizací sociálních sítí. 
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opouštět sociální skupiny podle potřeb a vůle uživatele a zároveň překračovat vlastní 

skupinu.  

(ii) bonding (svazování, sbližování) 

Ne přímo v opozici konceptu přemosťování je bonding, svazování, který se 

používá u silných vazeb. Bonding je naopak typický pro vztahy, které stojí na vzájemné 

blízkosti, třeba rodinné vazbě. V tomto případě jde o upevňování vztahů a jejich 

prohlubování především v osobní rovině. Bonding předpokládá jistou konzistenci a 

vývoj. 

Bridging ani bonding se nevylučují, spíše se doplňují nebo různě prolínají. Například 

veřejná fóra, ať už jde o diskuzi na Facebooku nebo Nyxu, jsou klasickým případem 

brigdingu – umožnění komunikace uživatelů, kteří mezi sebou mají ve většině případů 

slabé vazby. V případě osobní zprávy, privátního klubu (Nyx) nebo uzavřeného alba 

(Facebook) se jedná spíše o bonding, tedy intimní sdílení mezi uživateli s jasně danou 

identitou. 

Na základě prvotního kontaktu (bridging) se může rozvinout vztah, který vyústí 

v aktivity upevňující vztah34 (sbližování, bonding). Bridging je způsob, jak se jedinci 

dostávají do jiných skupin než vlastních. Vysoce postavení lidé mají často řadu slabých 

vazeb v celé škále skupin (Granovetter 1983:208). Nicméně platí, že ne všechny vazby jsou 

stejné: (slabé) vazby na vysoce postavené jedince mají mnohem vyšší cenu než (slabé) 

vazby na obdobně postavené jedince (kdy může opět dojít k jistému zacyklení) (Lin, 1981). 

Silné vazby naopak poskytují hodnotu v očekávané osobní podpoře, pomoci (Granovetter, 

1983:209).  

Zřejmě proto není překvapením, že projekty jako MyYearBook nebo právě Facebook 

slaví takový úspěch. Jde o jednoduché nástroje, které umožňují snadno poznávat a 

udržovat se v kontaktu s velkým množstvím lidí, udržovat různé slabé vazby (stejně tak i ty 

silné) a prezentovat se jako vhodný kontakt. Ze zmiňovaných výzkumů vyplývá, že čím 

vzdělanější jsou uživatelé, tím lépe umějí využívat slabé vazby (Granovetter, 1983). 

Uživatelé si jsou velmi dobře vědomi potenciálu, který on-line sociální sítě (jako nástroj 

k networkingu) umožňují: 

                                            
34 Například společné fotoalbum, případně komentáře. Samotná aktivita může mít různorodý význam, 
nejdůležitější je samozřejmě typ obsahu, který uživatelé sdílí. 
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„Jo, určitě, přijmu žádost určitě od někoho, s kým jsem se viděla jednou, když 

je to někdo, kdo mě zajímá. To souvisí s tím, že si tam buduju tu databázi. Chovám 

se víc strategicky.“  (Pavla Bx začíná profil využívat pracovně a strategicky.) 

„Asi bych Facebook používal jinak, kdybych neměl tolik příležitostí se s nima 

potkat osobně. Facebook funguje jako neformální propojovatel. Ty lidi ti řeknou, já 

jsem to a to, a jdeme dál.“ (Adam Gebrian používá Facebook především jako 

doplněk k osobnímu seznámení.) 

Jejich přístup k sociálnímu kapitálu má zřejmě zásadní vliv na jejich sebeprezentaci. 

Stejně jako ostatním přidělují určitou roli, status, reflektují i sami sebe jako objekt zájmu a 

sociální sítě jim mohou umožnit se zviditelnit: 

„Když promlouvám na svý síti, tak můžu zasáhnout všechny. Není to tolik o 

mě. Kdybych si teď tvořila profil a chtěla ho mít jen pro svoje kamarády, tak se 

tam projevuju úplně jinak. Uvědomuju si, že tam nejsou jen moji kamarádi. Takže 

se kontroluju.“ (Pavla Bx uzpůsobuje svůj projev vzdáleným skupinám.) 

Peter Blau například poukazuje na fakt, že silné vazby se uzavírají nejlépe mezi 

jedinci stejného sociálního statusu. Vzhledem k tomu, že současná společnost je 

pyramidální: spodní vrstvy jsou relativně široké a proto pro ně není takový problém najít 

sobě rovné partnery. Vyšší vrstvy mohou mít s hledáním stejně postavených jedinců 

výraznější nesnáze (Blau, 1950, in Granovetter 1983). Proto často zakládají speciální školy, 

sdružení a kluby, místa, kde se mohou sdružovat. Odbodnou institucí jsou právě i elitní 

školy, například právě Harvard, na kterém vznikl i samotný Facebook, který měl sloužit 

jako ročenka pro elitní studenty s přesahem do nástroje na správu kontaktů.  

Sociální vztahy a jejich udržování na základě různorodých vazeb hrály ve vývoji on-

line sociálních sítí velkou roli – například v případě zmiňovaného Friendstru, ale i na 

Facebooku nebo LinkedInu. Všude mají jiný účel a osobitý charakter, který musí brát 

v potaz jak vývojáři, tak samotní uživatelé. Z rozhovorů vyplynulo, že uživatelé velmi čile 

využívají sociální sítě jako nástroj ke správě svého kapitálu, a často tomu i uzpůsobují svou 

prezentaci, identitu. 

2.3. Kolize veřejného a soukromého prostoru 

Hranice soukromí, sdílení a nesdílení, je na sociálních sítích zásadní, protože sdílení 

je prakticky jejich hlavní náplní. Hranice veřejného a soukromého prostoru může dost 
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dobře ovlivnit, co o sobě uživatelé prozradí či jak se vykreslí ostatním. Zároveň podle svých 

norem hodnotí uživatelé i chování ostatních. 

Původním zaměřením Facebooku bylo být adresářem kontaktů a přátel z vysoké 

školy, které byly uzavřené v konkrétní Síti (Network). Když se Facebook otevřel veřejnosti, 

opustil také od principu sítí a je v podstatě všeobecným adresářem, jehož míru intimnosti 

určuje sám uživatel.35 Původní nastavení, kdy uživatel byl vázán na konkrétní univerzitní 

email, dovoloval kontrolovat homogenní, relativně rovnocenné uživatelské skupiny 

(„student“). V současnosti najdeme na Facebooku polarizované skupiny, které jednoduše 

sdílejí stejný komunikační prostor, který ale není v podstatě nijak ohraničen.  Například 

fotku z večírku nechceme nutně sdílet s rodiči, kritický komentář ohledně vlastního 

zaměstnání chceme sdílet s přáteli nebo i širokou veřejností, ale ne se zaměstnavatelem. 

Nyx jako diskuzní fórum s přesahem do sociální sítě pořád zachovává možnost 

relativní anonymity nebo pouze virtuální obeznámenosti. I když umožňuje různá nastavení 

a samozřejmě uživatel může fungovat pouze jako pozorovatel. Primární zaměření je 

veřejně ventilovat obsah různorodého rázu, především v textové formě. Profily primárně 

nemají být oficiálním a věrohodným reprezentantem uživatelů on-line, přesah do off-line 

světa je dobrovolný.  

Uživatelé jej ale mají tendenci využívat, protože se tak začleňují do kolektivu, 

získávají hmatatelnější pozici v rámci struktury ostatních uživatelů. Oba póly mají své 

výhody a nevýhody, tématem mých rozhovorů bylo právě i nastavení a chápání soukromí 

jako faktoru, který může zásadně ovlivnit sebeprezentaci, vykreslení identity uživatelů. 

„Já to soukromí sdílim s lidma, který znám na takový bázi, že vim, co od nich čekat. 

Mám tam lidi, který mě znaj, ví, že i když postnu vtip, že to je fakt vtip...takže se mi ještě 

nestalo, že by mě někdo odsoudil, že jsem tam pastnul něco...“ (Martin Koudy Kautský 

oceňuje, že jej jeho kontakty na Facebooku znají osobně a nevytrhávají tak jeho projevy 

z celistvějšího obrazu jeho osobnosti.) 

„Nastavení soukromí nemám. To nedělám. Nemám to zapotřebí. Řikám si, že je to 

zbytečný, proč? Ale přemejšlim nad tím, že mám ve skupinách různý lidi. Nepostuju věci 

                                            
35 Facebook zpočátku fungoval pouze jako uzavřená sociální síť pro studenty Harvardovy univerzity, později 
se rozšířil na všechny instituce takzvané Ivy League. Ještě později se začal rozšiřovat dál, především na 
univerzity, nakonec se otevřel široké veřejnosti. Paradoxně to byly opět školy, které začaly Facebook zamykat 
na akademické půdě, protože panovaly obavy ze zbytečné distrakce studentů od studia. Na toto téma 
v poslední době vzniká i celá řada akademických prací, i v českém prostředí (např. Holbová, 2010). Systém 
uzavřených sítí, které zprvu Facebook umožňoval, tj. vytváření mikroprostředí uvnitř systému, komunitu 
ověřených uživatelů, brzy zrušil. Z rozhovoru se zakladatelem, Markem Zuckerbergem, z roku 2005 vyplývá, 
že s tak masovým rozšířením zřejmě nikdy nepočítal (Bosker, 2011). 
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ze soukromýho života. To je mi jedno. Ať k tomu přistupujou, jak chtějí... Nepotřebuju se 

schovávat nebo vyhraňovat. Když na to chce čumět, tak ať čumí. Když už si ho přidám, 

tak to beru tak, že to vidí.“ (Jakub Vít nesdílí soukromé informace, ve výsledku to pro něj 

znamená svobodu projevu, protože se nemusí bát, že někdo uvidí něco, co nemá.) 

Uživatelé pečlivě rozdělují své kontakty do skupin, definují jejich roli a významnost 

na základě vzájemných vztahů (např. rodina, kolega, spolužák, známý atp.), nevnímají je 

jako homogenní celek. Vzhledem k tomu, že s každou ze skupin mají nastavenou jinou 

míru sdílení, bez pečlivého nastavení profilu může snadno vzniknout rozpor toho, do jaké 

sociální role vstoupíme.  

Kolize sociálních skupin je jedním z problémů, které přišly s masovým rozšířením 

uživatelské základny Facebooku. Ten vzápětí reagoval změnou uživatelského rozhraní.36  

Na přítomnost off-line světa on-line, si teprve zvykáme. Vnímání komunikace on-line jako 

oddělené, nesouvisející s tím opravdovým, „živým“ světem s rozvojem on-line sociálních 

sítí a jejich integrace do každodenního života ustupuje. Novodobé pojetí sociálních sítí on-

line ale oba světy spojuje. I tak ale většina respondentů vnímá oba světy spíše odděleně (viz 

níže). 

 

3. Identifikace identity 

Jak tedy chápat vlastní identitu, jak přemýšlet nad tím, jak se na sociálních sítích 

projevujeme a proč? Problém s jasným uchopením identity spočívá už jen v mnohosti 

jejích definic, nemluvě o možnostech jejich zkoumání. Identitu lze chápat jako: 

(i) ztotožnění se s něčím: prožitek individuální kontinuity, 

(ii) ztotožnění se s někým jiným nebo skupinou, 

(iii) vnitřní soulad se svými projevy, se kterými potom souvisí pojmy jako 

autenticita, podstata osobnosti, veřejné vystupování a role (Nakonečný, 1999:70).   

Obdobně Altheide definuje identitu jako část našeho já (self), pod kterým nás 

rozpoznávají ostatní (Altheide, 2000:2). Podle Báčové (1997) v akademických pracích 

zůstává tento pojem často konkrétně nevysvětlen s tím, že jeho chápání vyplyne z kontextu 

                                            
36 I když rozšířené nastavení soukromí facebookového i nyxového účtu dovoluje vytvořit profil s různou 
mírou sdílení a je možné seskupit kontakty do různých skupin a vyhnout se kolizi, většina uživatelů volí  
základní nastavení (tj. sdílení s kontakty). Změnu v chování mohou přinést úpravy rozhraní (user interface), 
které Facebook zavedl v září 2011, které dovolují mnohem snadněji dělit své kontakty a kontrolovat míru 
sdílení. Inspirací rozdělení do těchto kruhů a nové funkce Subscribe byla zřejmě nově vzniklá síť Google+. 
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a použití. Běžně totiž dochází k reflexi všech zmiňovaných složek najednou: současně s 

procesem socializace dochází k reflexi sociálního kontextu a - dobrovolně nebo jako 

důsledek sociálního tlaku – k reakci. 

 

3.1.  Metafyzika a ontologie: Hranice identity on-line 

Problém s identitou on-line často vychází z toho, jak vlastně chápeme samotnou 

existenci, přítomnost on-line, a odráží sžívání společnosti s novými technologiemi: bere je 

jako něco nového, odděleného nebo jako svou nedílnou součást? 

S odstupem lze často určit limity, které daným technologiím teoretici přisuzovali. 

Více než předpovědi o tom, jestli uživatelé vlastní identitu ztratí a vnitřně se rozpadnou, je 

asi v tuto chvíli podstatnější otázka, jaký je vlastně vztah mezi virtuální a takzvanou 

reálnou, tou pravou, realitou a zda je toto rozdělení vůbec relevantní. 

Gunkel (2010) předkládá zajímavý vývoj chápání identity z pohledu filozofie a 

rozebírá ji v kontextu metafyziky a ontologie.37 Jako výchozí bod pro současné chápání 

identity se staví klasická platónská otázka, tedy kde se nachází pravá podstata (bytí). 

Platón ji vidí v rámci svého dualismu oddělenou od reprezentace. Jde ovšem o metaforu, 

vyšší podstatu, která se neváže na zhmotněnou podobu, tj. identita uživatelů se nemusí 

nijak dotýkat jejich pravé podstaty.  

Gunkel (2010) ve své práci dál popisuje současné vidění identity jako zabřednutí 

v post-osvícenském duchu ustavování reality jako faktu, jako daného nehybného a všemi 

směry uchopitelného bodu, například fyzického těla. (On-line) svět je ovšem vše, jen ne 

uchopitelný a lehce definovatelný. Dalším důležitým filozofickým přístupem byla Kantova 

skepse ohledně možností poznání a jeho omezení pouze na vlastní smysly. Identita nebo 

cokoli, co ji zastupuje, existuje a může být uchopena pouze skrz vnímání (smysly), a je 

proto nutně limitována jejich možnostmi. Jak Gunkel (2010:133) uvádí, neznamená to, že 

za avatarem není reálný uživatel (jakkoli se liší), jen to může znamenat, že jeho pravá 

identita je jednoduše nedosažitelná, oddělená, a v důsledku možná i nepodstatná. Slovy 

Slavoje Žižka potom Gunkel rozvádí Hegelovu kritiku Kanta, protože i přes stanovení jasné 

neuchopitelnosti poznání, rozpoznává jej jako substanci, pozitivní existující fenomén, což 

ovšem nemusí vůbec odpovídat jeho pravé podstatě (Žižek In Gunkel, 2010:134).  

                                            
37 Vychází z příspěvku Sandyho Stona, který přednesl na První mezinárodní konferenci na téma Cyberspace. 
Ta se uskutečnila v roce 1990 v texaském Austinu. Stone na ní vystoupil s příspěvkem „Will the real body 
please stand up?“ a jako jeden z prvních se dotkl tématu (virtuální) reality a identity. 
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Gunkel vidí problém v tom, že akademická debata identity ve virtuálním prostředí 

často nedefinuje meze své působnosti, zakotvení, z nějž vychází. Jeho práce má podnětný 

závěr:  

„Hlavním problémem debaty o identitě a počítačem asistované komunikaci 

není ve správném nebo nesprávném chápání toho, co je to vlastně virtuální realita. 

Problém je v nepochopení toho, co je realita.“ (Gunkel 2010:140, vlastní překlad)38 

Pro tuto práci je podstatné sledovat, jak dvě (spojené a zároveň oddělené) sociální 

identity jednoho uživatele operují v různorodém prostředí dvou sociálních sítí. Zachovávají 

si – vědomě či nevědomě – společné prvky? Jak uživatelé vnímají svou aktivitu on-line a 

vnímají ji vůbec jako něco odlišného od svého off-line světa? Jak se uživatelé zasazují do 

sociálního kontextu a lze najít jednu identitu nebo naopak si každý vytváříme zcela 

oddělené světy, u nichž nemá smysl rozlišovat, který je reálnější nebo podstatnější? Jakou 

hodnotu pro nás má komunikace a sebeprezentace ve „virtuálním“ světě sociálních sítí? Ve 

své práci jsem se rozhodla používat rozdělení na on-line a off-line svět, protože virtuální a 

reálný jsou podle mého soudu, především ve spojení se sociálními sítěmi, nevyhovující.  

Respondenti ovšem vidí on-line svět pořád spíše „virtuálně“. Z toho co popisují, jde 

spíše o jejich mentální obraz prostředí, ne jejich prožitek nebo aktivity: 

„Já to teda vnímám dost jako virtuální prostor, kde je to takový - objevujou se 

tam věci, ke kterým bych se normálně nedostala. Někde tam vidí, ve 

vzduchoprázdnu, myšlenky, odkazy. Reálnej? Už jen to, že říkáš, proběhlo to na 

Facebooku, pro mě je to jinej prostor. Nevim, jak to popsat. Rozčleňuju to, co se 

stalo tam. Vnímám to jinak.“ (Pavla Bx odděluje on-line a off-line svět.) 

„Já to beru jako takovej internetovej svět, kterej je potřeba udržet na těch 

počítačích a v těch telefonech, na tom Internetu...a pak jsou reálný věci v životě, o 

který se nemusím dělit. Na Facebooku si tě každej najde, co děláš, jak vypadáš. 

Anonymita tam neni...a data jim unikají...“ (Martin Koudy Kaustký on-line a off-line 

svět odděluje především z bezpečnostních důvodů.) 

3.2. Historický vývoj vnímání identity on-line 

Jak bylo řečeno, sociální tlak každodenní rutinní zodpovědnosti za své konání 

(spravování identity), který společnost na své jedince běžně vytváří, není nutně součástí 

                                            
38 Gunkel (2010:140) originální citace: For this reason, the real problem with virtual environments and on-
line social interaction is not, as it is so often assumed, a matter of our understanding or misunderstanding of 
the virtual. The real problem has to do with the real. 
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světa on-line. Ten zdánlivě představuje osvobození od vlivů a nerovností zakořeněných ve 

fyzickém těle a představuje možnost vytvářet zcela novou sociální realitu, zdánlivě 

vytrženou z kontextu života žitého (off-line) (Spears et al., 2002, Zhao, 2008). 

Ve světě on-line můžeme v určitých případech střídat sociální identity, role a tváře 

rychle a bez jasných následků, ačkoli i subjektivní anonymita, která se často uvádí jako 

důvod svobodnějšího formování identity (např. Šmahel, 2003, Suler 2004, boyd 2002), má 

své velmi omezené hranice, které jsou v současnosti čím dál tím užší.39  

Vnímání on-line identity, nebo i chování uživatelů jako takových, je jasně ovlivněno 

vývojem technologií a sítí samotných. Technologie nemusí změny nutně přinášet, ale 

minimálně je umožňují. Proto je podstatné vnímat vývoj identity mimo jiné i v kontextu 

celkového technologického pokroku. 

Wellman a Haythorthwaite (2002) ve své stati Internet in Everyday Life vyčlenili dvě 

etapy vývoje vnímání on-line prostředí a obdobně jako Gunkel vtahují sžití společnosti 

s technologií jako zásadní faktor. První stádium, kdy Internet byl novinkou a docházelo 

teprve k prvním zážitkům, definovali jako (i) etapu Oslnivého údivu (Dazzling 

wonder). Její typickou charakteristikou je vnímání světa on-line jako odděleného od toho 

off-line. Druhá etapa (i) Začlenění do každodenního života (The Internet Embedded 

in Everyday Life), pro kterou, jak název napovídá, je typické chápání aktivit on-line jako 

běžných, sžitých a především neoddělených nebo minimálně zásadně provázaných s tzv. 

žitým světem. Mé rozdělení se zaměřuje na uživatele samotné a částečně vychází z práce 

boydové.40 

3.2.1. ID_Hacker 

Prvotní představy o virtuální identitě byly předloženy například ve známé práci Dony 

Harawayové Cyborg Manifesto z roku 1991. Anti-dualistické41 ideje a vize této americké 

feministky a teoretičky se nikdy nenaplnily, ale byly zásadní pro počáteční chápání 

                                            

39 Běžný uživatel často hřeší na zdánlivou anonymitu, která je tak věhlasně spjatá s on-line prostředím. Ve 
skutečnosti jsou možnosti jak dohledat nebo alokovat uživatele relativně dostupné a zvládne je profesionál č i 
laik s hlubší znalostí této problematiky. Platí, že objektivní anonymita (tj. reálná možnost identifikace a 
dohledání uživatele), je často mnohem nižší než subjektivní (pocit bezpečí, takzvané schování se za 
klávesnici) (Šmahel, 2003:19). Systém databází a protokolů dokáže velmi dobře propojovat různá data. Dalo 
by se říct, že Internet má paměť, kterou nelze jednoduše smazat nebo přepsat změnou údajů v nastavení 
(případ sociálních sítí).  

40 Především použitím jejího termínu digital bodies (např. boyd, 2008). 

41 Haraway chápala on-line prostředí jako možnost se vzdát klasických identifikačních rámců, jakými jsou 
například žena-muž atp. 
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možností komunikace on-line, jako prostoru bez, do té doby jasně stanovených, 

společenských hranic (Berman, Bruckman, 2001 in boyd, 2008:124) . 

Chápání identity v rané kyberkultuře se v zásadě odvíjelo od typu uživatelů, kteří 

tvořili první internetovou komunitu. Často šlo o členy hackerské subkultury, první IT 

profesionály a technologické nadšence. Svou roli samozřejmě hrály i aktivity a 

experimenty, k jakým raný Internet využívali. Velkou roli v utváření těchto raných identit 

mělo anonymní prostředí, které vytvářelo bariéru mezi on-line a off-line světem uživatelů. 

To jim umožňovalo projevit různorodější stránky svého já, tzv. skrytá já (hidden selves) 

(např. Suler, 2002) a více experimentovat s neotřelými způsoby prezentace sebe sama, 

sebevyjádření (Rosenmann, Safir, 2006, in Zhao, 2008:1818). 

Představy o podobě těchto uživatelů,42 jako o nemytých, neoholených, obtloustlých a 

zakomplexovaných mladíčcích, kteří se vybíjejí on-line jen proto, že v reálném světě jsou 

outsidery, jsou stále časté a sklony k podobnému zjednodušování a generalizaci mají i 

samotní uživatelé (viz ID KOUDY). Dovolím si nicméně rozporovat,  že možnost odpoutat 

se od jejich (jimi) nenáviděného těla, umožňuje členům této specifické subkultury 

transcendentální rozkoš. Na místě je třeba vyzdvihnout spíše fakt, že podoba a způsob 

zacházení s ranými uživatelskými identitami se odvíjela především od toho, k jakým 

účelům je používali. MUD hry  nebo hackerské experimenty zcela oprávněně vybízejí 

k vytvoření identity, která nemá s tou reálnou nic moc společného. Dobrodružství spojené 

s možností odpoutat se od pevně daných společenských konvencí muselo být zajisté 

inspirativní a nemuselo nutně pocházet z vnitřní nespokojenosti se sebou samým nebo 

nutností zastírat svou pravou identitu.  

Prezentace a konstrukce sebe sama on-line může mít mnoho podob. Suler a další  

(např. Turkle, 1995) reflektovali tehdejší technologie/nástroje, jako jsou zmiňované MUD 

hry, později chat, e-mail a internetové diskuze. Současná situace, ve světle rozvoje 

sociálních sítí, se posunula dál, a proto i teorie zasahující do psychologie nebo sociologie 

berou na zřetel další faktory tvarování sebe sama. 

3.2.2.  Digital bodies 

S rozvojem (komunikačních) on-line nástrojů pro potřeby většinových uživatelů se 

výrazně mění i způsoby nakládání s identitou: důraz se klade na rozpoznání uživatele a 

jeho věrohodnost, identifikaci. 

                                            
42 Obdobné vnímání raných uživatelů Internetu je častým klišé v populární kultuře . 
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V prostředí sociálních sítí se možnosti a způsoby nakládání s anonymitou mění.43 

V závislosti na osobním nastavení můžeme samozřejmě svůj profil maskovat, poskytovat 

minimum informací nebo uvádět informace zavádějící (mystifikace, stylizace).  

Zůstat anonymní a zároveň se aktivně zapojit, zapadnout do skupiny, na sociálních 

sítích on-line není tak snadné, protože jsou – ze své podstaty – zasazené v síti ostatních 

uživatelů44 (viz. anchored relationships, Zhao, 2008). Identita na sociálních sítích je často 

dlouhodobá a tíhne k jisté konzistenci. Zakořeněním našich on-line kruhů do reálné (ve 

smyslu off-line) sociální sítě propojujeme oba světy a nutně se musíme přiblížit (předem 

daným) sociálním okolnostem. Tvarování sociální identity proto nemá v závislosti na okolí 

jasně daný vzor. Podle výzkumů mají různá prostředí a situace na uživatelovo chování 

různý vliv, normativní i anti-normativní; anonymita nehraje nutně hlavní roli, a už vůbec 

ne jako negativní faktor (Spears, Lea, Postmes, 2001 in Spears et al., 2002). Nové způsoby 

komunikace, například právě pomocí sociálních sítí, mohou být naopak až překvapivě 

sociálně-normotvorné (Spears et al., 2002). 

Současný trend - zřejmě v součinnosti s nárůstem sociálních sítí - vede k prolínání 

obou prostředí.45 Někteří uživatelé jej vítají, jiní se mu naopak snaží bránit. Výsledkem je 

koherentní identita, která vzniká soustavnou činností v rámci určité sociální sítě, kterou 

danah boyd (2002) definuje jako digital bodies uživatelů. 

3.3.  Identita: Osobní a sociální já 

Vnímání sebe sama, self-koncept, je zásadní součástí identity. Je souborem myšlenek, 

hodnot a pocitů, které se sebou lidé spojují. Ty mohou vést až k jistému odosobnění, 

vnímání sebe sama jako (vedlejšího) objektu (Rosenberg, 1986 In Zhao, 2008). Jedním 

z hlavních směrů moderní sociální psychologie, které se zabývají identitou,  je teorie 

sociální identity. Podle tohoto přístupu lze identitu dělit na: 

(i) osobní (personal) , tj. vnímání sebe sama s vnitřním vědomím „kdo jsem“,  

                                            
43 Samozřejmě záleží na druhu sítě. Některé sítě jsou určené pro osobní komunikaci (Facebook), jiné spíše 
nabízí sdílení ideálů a zájmů (Nyx, MySpace). První vyžaduje jasnou identifikaci uživatele, ty druhé si postačí 
s poloanonymní identitou zasazenou do kontextu (tj. profilu a historie užívání). 
44 Opět je důležité připomenout rozdělení danah boyd na network a networking sites (Kap. 3), ve kterém buď 
dochází k převedení off-line sítě on-line nebo vytvoření funkčního vztahu off-line, i ten je nicméně založen na 
faktech spojených s uživatelem – společný zájem, práce nebo sdílený prostor atp. 
45 Například všudypřítomnost a masové zavedení plug-inu Facebook Connect skrz naskrz Internetem, 
integrace dalších služeb, jako jsou například e-mail, možnost nakupovat přes Facebook nebo zasílání 
textových zpráv atp., svědčí o tom, že by Facebook rád vytvořil svým uživatelům integrovanou identitu pro 
veškeré činnosti, univerzálního reprezentanta off-line osobnosti on-line, tj. propojit profil s konkrétním 
občanským průkazem a nejlépe i kreditní kartou.  
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(ii) sociální (social), vnímání sebe sama ve vztahu k ostatním, k sociálnímu okolí, 

tj. „kam patřím“ (Báčová, 1997:217).  

Rozdělení vychází z předpokladu, že lidé definují sami sebe vzhledem k nějaké 

skupině/jedinci, které v určité chvíli – dočasně nebo dlouhodobě – považují za referenční. 

Výsledný projev, osobnost a identita s ní spojená jsou výsledkem dynamické 

reflexe sociálního kontextu.  

V případě sociálních sítí jako jsou Facebook nebo Nyx, tak zpravidla vztahujeme svou 

identitu ke skupině nebo skupinám, kterých jsme členy: naše kontakty a skupiny, účastníci 

společných diskuzních fór. Svůj profil konstruujeme jednak sami pro sebe, ale vždy také ve 

vztahu k danému prostředí a ostatním (známým i neznámým) uživatelům.  

Uživatelé často hrají jistou sociální roli tak, jak ji popsal americký sociolog Erving 

Goffman (The Presentation of Self in Everyday Life, 1959, český překlad 1999). Goffman, 

který se sice ani v nejmenším nezabýval komunikací on-line, rozvinul v rámci sociální 

psychologie teorii komunikace a skupinové dynamiky, kterou založil na efektivní metafoře 

divadla. Goffman viděl interakci mezi jedinci jako drama, celoživotní úděl střídání rolí, 

hraní na jevišti (pro veřejnost, diváky) a v zákulisí. Na této metafoře lze velmi dobře 

ilustrovat i chování uživatelů on-line. 

3.3.1.  Teorie deindividuace a její kritika 

K současnému chápání vytváření identity on-line výrazně přispěly i práce amerického 

psychologa Zimbarda, který jako jeden z prvních popsal teorii deinvididuace. Jeho 

přístup vychází z ranějších prací, například z teorie davového chování (Le Bon, Psychologie 

davu, 1895, česky již 1897), která předpokládá, že jedinci mohou být strženi myšlením 

davu, ztrácejí svou integritu, hodnoty i vnímání osobní zodpovědnosti za své činy, 

podléhají dojmu tzv. skupinové zodpovědnosti. Zásadní tak je vliv skupiny a jejího 

anonymního prostředí.  

Podle Zimbarda (1969) k podobným situacím dochází proto, že dynamika davu tlumí 

vnímání sebe sama (self-awareness) a vlastní zodpovědnost (accountability) jedinců. 

Obdobný vliv by pak mělo mít i prostředí on-line skupiny, kde anonymita je navíc 

prohloubena fyzickou nepřítomností a možnostmi maskování (viz disembodiment). 

Podobné chování tak může vést k zpřetrhání jasně daných sociálních vazeb, odpoutání se 

od vlastní sociální identity a skupiny. Z této teorie vychází prvotní chápání identity on-line, 

tj. jako způsob hry na schovávanou, který uživatelům umožňuje posunout svým sociálním 
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vazbám hranici a často vyúsťuje v asociální chování a radikalismus (např. bullying, trolling, 

ale i asociální anonymní chování a hackerství atp.). 

Teorie deindividuace byla později kritizována (viz teorie SIDE), například za to, že 

další výzkumy ukázaly, že tyto procesy nemusí být dány jen dynamikou davu, naopak 

anonymita a začlenění do skupin v davu46 u jedinců často vyvolává potřebu se přizpůsobit 

aktuálním sociálním tlakům. Sociální skupiny, do kterých se uživatelé (on-line) řadí, totiž 

často nejsou ničím vnějším, ničím odděleným a vzdáleným. Jsou naopak niternou součástí 

jejich identity, kdy veškeré jednání se odvíjí od zařazení sebe sama do systému jako řetězec 

reakcí na daný sociální kontext - vlastní potřeby, touhy, hodnoty. Z tohoto předpokladu 

vychází i poznatky teorie sebekategorizace (self-categorization theory) a pozdější 

teorie SIDE (Postmes, Spears, 2002) (viz níže). 

3.3.2.  Model SIDE: Efekt deindividuace sociální identity 

Jako odpověď na rozpory v teorii deindividuace vznikl model SIDE: Social Identity 

Model of Deivdividuation Effects, který se více než na vliv anonymity soustředí na vliv 

sociálních skupin v anonymním prostředí a jejich dynamiku. 

Autoři jako Postmes nebo Spears odmítají, že by počítačem zprostředkovaná 

komunikace měla být o něco méně sociálně regulovaná než komunikace tváří v tvář, a 

odmítají i přespříliš optimistické chápání Internetu jako světa bez jasně viditelných 

sociálních a politických hranic,47 tj. místa pro rovnoprávnější komunikaci (Spears, 

Postmes, et. al., 2002:94). Tento rozpor může opět vycházet z nejasného vymezení sociální 

regulace a skupinové dynamiky a jeho chápání může velmi dobře souviset i se zmiňovaným 

oddělování on-line a off-line prostředí jako dvou odlišných světů. Anonymita jako taková 

neovlivňuje chování, ale má vliv na způsob, jakým se jedinci vypořádávají s aktuálním 

sociálním prostředím (Reicher, Spears, & Postmes, 1995).  

Spears a Postmes zavedli namísto deindividuace, která podle nich navozuje stav, kdy 

se jedinec zbavuje své sociální integrity, pojem depersonalizace (depersonalization). 

Tento jev popisují jako nakládání s různými sociálními identitami podle daného sociálního 

kontextu, který uživatele vede k různorodému chování a projevu. Jednou z hlavních tezí 

této teorie je, že uživatelé uzpůsobují svůj projev dynamice celé skupiny, tj. reflektují 

                                            
46 Tj. dav není homogenizovaná neřízená skupina, ale spíše sestává z několika skupin s různorodou 
dynamikou. 
47 Ne ve smyslu pojmu digital divide (Dijk, 2005), jako reálnou nerovnost, ale spíše odmítají ideu Internetu 
jako reálně dosažitelného světa otevřenosti a rovnoprávnosti. 
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sociální kontext (společné práce Spearse a Postmese od konce 90. let, např. Postmes, 

Spears, 1998). 

Teorie SIDE rozlišuje dvě úrovně přístupu k budování sociální identity: 

(i) kognitivní tahy (sebeumístění, self-categorization) 

Vnitřní rozměr identifikace, který ale nemusí být vždy patrný, protože jeho 

vyjádření je součástí strategického projevu. 

(ii) strategické tahy (vlastní projev, self-expression ) 

Uživatelé reflektují rozložení sil ve skupině podle toho, jestli patří (pokud je to 

relevantní) k slabší nebo silnější skupině. Často potom uzpůsobí svůj projev tak, aby 

nenarušili aktuální stav a hodnoty skupiny, a to především ve chvílích, kdy mohou 

být silnější vnější skupinou (outgroup) za své názory potrestáni (útokem, 

vyloučením atp.). Na druhou stranu v případě vnitřní identifikace se silnější 

skupinou vykazují o poznání vyšší potenciál k otevřenému vyjádření názoru.48 

Sebeprezentace v rámci počítačem zprostředkované komunikace tak není jen otázkou 

přístupu k budování vlastní image, ale je zásadně odvislá od identity, na kterou si uživatel 

buduje ve vztahu k celkovému rozložení sil ve skupině, skupin, do kterých náleží (ingroup) 

i do těch, ve kterých je názorovým/hodnotovým cizincem (outgroup).  Ke stejným závěrům 

dochází například i Zhao, který se více soustředil na prezentaci on-line v různých 

prostředích. Svými výzkumy potvrzuje, že on-line prostředí není v nejmenším monolitické, 

a proto se liší i způsoby prezentace uživatelů (Zhao, 2008:1817). K obdobným závěrům 

docházím ve své práci i já. 

3.3.3.  Dynamika skupiny v CMC 

Sociální normotvorné tlaky v těchto relativně anonymních skupinách mohou být 

dokonce výraznější než v případě komunikace tváří v tvář. S příslušností k silnější sociální 

skupině se v anonymním prostředí dokonce názorová polarizace (identita) zvyšuje 

(Postmes, 2002). To znamená, že v relativně anonymním prostředí, kde přesně nevíme, 

s kým sdílíme komunikační prostor, vede uživatele k tomu, aby jasněji projevili příslušnost 

ke skupině, která je ve výhodě a vede k potlačení nebo usměrnění názorů skupinu, se 

kterou hodnoty nesdílí. Častá je také kategorizace. 

                                            
48 Model v podstatě připomíná výzkum Noell-Neumanové z roku 1972, která své poznatky zastřešila teorií 
spirály mlčení, která je známá také jako One-Band Wagon (McQuail, 200:394). 
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„Ani moji přátelé nijak nereflektujou mojí osobnost, moje image na Nyxu je tak 

strašně provařená a udělaná špatně, že ať udělám cokoliv, tak lidi na mě ten názor 

nezmění, protože mě neznaj...Ta komunita si udělala fenomén Koudy, se kterym 

operuje beze mě vlastně. Mám čim dál tim menší potřebu to těm lidem vyvracet...“ 

(ID KOUDY popisuje, jak zarytě jej vnímá komunita na Nyxu, viní limity CMC.) 

„Tak já to třeba udělám tak, že mám jeden status a hodim ho do Nyxu i na 

Facebook. A na Nyxu mám hned 30 mínusků od nějakejch lidí a na Facebooku je 

třeba 20 lajků od jinejch lidí.  Ty lidi na Facebooku mě znaj, na Nyxu jsou lidi, který 

spojuje internetová nenávist ke mě. A proto (mluvíme o flamech a o tom, že funguje 

jako fenomén Koudy) mám na Facebooku lidi, co mě znaj osobně. Nemám potřebu 

dělat žádný čistky, mám tam jen kamarády, aby to nedopadlo jako na Nyxu...“ (ID 

KOUDY popisuje odlišnou dynamiku svých profilů, která podle něj pramení z jiného 

složení uživatelů a především z limitů CMC.) 

Etiketa každé skupiny je jiná a vyvíjí se v čase. Způsoby, jakými si skupina udržuje 

svou hodnotovou škálu, jsou také různorodé. Například extrémní projevy, jakými jsou 

flaming a trolling, mohou být podle výzkumů také projevem pocitu sdílení intimního 

prostoru, upřímného otevření se, více než negativistickým strategickým tahem vůči dané 

skupině (viz ID KOUDY). 

„Svou práci jsem založil na argumentaci, na tom, že ty lidi musim přesvědčit. 

Nebylo mi ani 18 a šel jsem táhle někde d Agrofertu prezentovat Delly....a to  se mi 

dost přelilo i do toho Nyxu. Ne že se hádám, ale mám názor, kterej se mu snažim 

vysvětlit. Ale dokážu uznat chybu, když mě uargumentuje. Ale lidi na Nyxu se hádaj 

jen kvůli tomu, aby byla hádka. Takže píšu posty, co maj 20 řádků A je to k ničemu 

asi. Ale nevim, jestli to někdy přestanu dělat. I když mám názor a jdu proti většině, 

což je u Nyxu v 90 % případů, tak mi to nevadí.“ (ID KOUDY se hádá s nadějí, že 

otevře některému z uživatelů oči.) 

 Flaming je také často důsledkem nárazu na určitá pravidla, nejen názorová neshoda. 

Klasickým příkladem je lamentování diskuzních starousedlíků na chování nováčků. 

Nesouhlas a jeho různé formy mohou být také často spíše názorová a argumentační hra 

založená na ironii a nadsázce (Postmes, 2002:97-98).  Hra může mít v komunikaci velmi 

strategický charakter. Hranice mezi hrou a snahou o získání převahy je velmi tenká. 

Nemožnost fyzické podpory ve skupině uživatele vyzývá k vyjádření podpory komunikační 

(Suler, 2000) nebo i taktní zamlčení.  
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„V diskuzi jsi znala lidi, minimálně z jinejch diskuzí. Hádali se, smáli, všichni si 

dělali srandu ze zelenáčů. Úkolem zelenáčů bylo nasbírat nějaký přátele, aby jako 

nebyly trapný. Byly tam i diskuze pro nováčky z Nyxu. To k tomu patří, musíš si 

vysloužit nějaký postavení. Dost časi jsem tomu věnovala.“ (ID YAMANGO) 

Podle Postmese model SIDE prokazuje, že uživatelé berou sociální kontext velmi 

vážně. K podobným závěrům mě vedou i odpovědi mých respondentů. 

3.4.  Budování identity v rámci sociálních sítí 

Identitu budujeme vždy ve vztahu k nějaké skupině (tzv. anchored relationship, Zhao, 

2008). V on-line prostředí často hraje roli míra možnosti identifikace s off-line světem, 

jejich propojení. Podle míry propojení těchto dvou světů lze rozeznat tři úrovně 

propojení:49 

 (i) nezakotvené, tj. anonymní (anonymous), zcela anonymní prostředí, kde 

identifikace (např. IP adresa) je možná jen s hlubšími znalostmi IT. Efekt 

disembodiementu (viz výše) může uvolnit tzv. skryté já (hidden self), které jedinec 

běžně ve společnosti pod nepsanou hrozbou trestu neprojevuje, protože jím nějak 

porušuje normy. I tak model SIDE dokazuje, že toto on-line „zdivočení“ není 

absolutní a dynamika skupiny má zásadní vliv na chování uživatelů i ve zcela 

anonymním prostředí. 

(ii) virtuálně zakotvené (nonymous jako opak anonymous), vztahy 

postavené na čistě virtuální bázi (např. diskuzní fóra stabilnější skupiny uživatelů, 

Twitter, Blogger), kde ale obě strany rozpoznávají a přikládají si určité hodnoty, 

vnímají sociální kontext komunikace. V tomto typu prostředí mají uživatelé 

tendenci se popisovat podle toho, jací by chtěli být, tzv. hoped-for possible selves 

(Yurchisin et al., 2005). Kompletně se odříznout od své podstaty je dlouhodobě 

zřejmě neudržitelné nebo dokonce nemožné, ale lze naplno využít částečného 

odstřihnutí od žité reality off-line světa se vším, co k němu patří.  

(iii) sociálně zakotvené (plnohodnotné propojení on-line a off-line světa, 

anchored), které reprezentují vztahy zakotvené v existujících sociálních vztazích, 

například rodina nebo instituce, kde pracujeme.  

Míra identifikace a lokalizace uživatele – například pomocí firemního/osobního  

                                            
49 Vlastní rozdělení na základě studie S. Zhao (2008). 



 

48 

e-mailu, kreditní karty, telefonního čísla, potom hraje čím dál tím větší roli v procesu 

identifikace i konformity vůči daným skupinám (Zhao, 2008). Nicméně platí, že seznámení 

a následné hraní rolí (acquaintance a role playing) je proces, který musí podstoupit obě 

strany (viz Goffman, 1963).  

Uživatelé proto podle prostředí volí identitu, která do určité míry odpovídá té, pod 

kterou je jejich kruhy znají, tj. zakotvenou v sociálních vztazích (anchored relationship). To 

je právě klasický případ Facebooku.50 Nyx poskytuje větší svobodu, protože identita může 

dost dobře fungovat anonymně i zakotveně. I tak by identita měla být dlouhodobě a 

konzistentně udržitelná (Zhao, 2008:1818).  

Ještě před nástupem Internetu a on-line sociálních sítí Markus a Nurius (1986, In 

Zhao, 2008) popsali procesy uchopování sebe sama. V podstatě dochází k neustálé 

konfrontaci mezi aktuálním já (now self, tj. identita, pod kterou mě rozpoznává okolí) a 

možným já (possible self, zatím neznámé, možné, plánované nebo vytoužené podoby já). 

Yurchisinova (2005) koncepce vytoužených (hoped-for possible selves) je v podstatě 

podkategorií možných já, která ale nejsou ani skrývaná (hidden) ani přehnaně 

zidealizovaná, tzv. ideal selves, nereálné, nedosažitelné obrazy já (Zhao, 2008). I sami 

respondenti si jsou vědomi, že prezentace on-line umožňuje taktickou práci se sdílením 

pravé podstaty: 

„Snažim se být vtipná. Komentuju fotky, který se mi líbej. Radší nekomentuju, 

než abych komentovala negativně. Někomu s třeba ty fotky líbí, nechci je zklamat, 

nechci říct vážně, že se někomu něco nepovedlo. Obzvlášť přátelům.“ (Effka 

z Holešovic preferuje pozitivní přístup v komunikaci.) 

„To je to kouzlo Internetu, že nějakej upocenej ajťák je třeba Jiřina Bohdalová. 

Kouzlo tý anonymity, ale zase nevidim smysl v tom, proč by to někdo dělal. Jako 

aby mu psali nějaký osumdesátiletý důchodci a zvali ho na sraz nebo jako proč? 

Všeobecně mi připadá zbytečný a nesmyslný to dělat. Ale chápu to. Lidi, co se nuděj 

nebo 40letý singleři se nuděj, a bavěj se tim.“ (Martin Koudy Kautský nevidí změnu 

identity nebo mystifikaci jako hru.) 

                                            
50 Facebook byl dříve dokonce propojen s universitním emailem (tj. oficiální napojení na člověka skrz 
instituci školy). V souladu s podmínkami užívání by měli uživatelé používat své reálné jméno, jako svého 
avatara by měli používat sebe, ideálně fotografii, na které jsou rozpoznatelní a ke které vlastní autorská 
práva.  
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„Každej se nějak profiluje jinak, než to, co je. Lidi mají potřebu se modifikovat, 

měnit se. To je potřeba lidem vlastní. A to se odráží i na Facebooku.“ (Jakub Vít 

reflektuje omezenou výpovědní hodnotu uživatelských profilu, vzhledem k realitě.) 

Nyx svým nastavením dovoluje uživatelům si vybrat, jestli chtějí on-line a off-line 

svět propojit, zapojit se do své off-line sociální sítě a budovat spíše konformnější profil, 

který s největší pravděpodobností bude odpovídat jejich vytouženému já (hoped-for 

possible self) nebo zvolí – zřejmě anonymní – variantu a projeví své skryté já (hidden self). 

Facebook klade důraz na zakotvení v off-line světě, které způsobí, že většina profilů 

odpovídá ve snaze dobrého image vytouženým já (hoped-for possible self). Problém může 

nastat – opět – mícháním skupin, protože varianta vytoužené identit se může lišit: vtipný 

kamarád se chová jinak než zodpovědný businessman. 

„Na Facebooku mám kamarády, tam řešim business tak z 5 %. Skupinky úplně 

nemám. Mám lidi ze základní, střední školy, pak dost kamarádů, kamarádek, který 

tam různě potkávám, Nyxáků...minimum spolupracovníků, minimum kolegů, to asi 

ani jednoho, minimum lidí z businessu. Můj profil je pro moje kamarády a snažim 

se ho držet dál od businessu.“ (Martin Koudy Kautský) 

V prostředí, v němž se míchají různé sociální skupiny, například na Facebooku, 

volíme různé způsoby/styly komunikace vůči různým skupinám, které také různě reagují 

(viz Postmes et al., 2008, ale také diplomová práce Ondřeje Erbana, 2011). 

 

4. Motivace a způsoby užívání sítě  

Tato práce předpokládá spojitost mezi motivacemi způsoby užívání sociálních sítí, 

které se promítají do způsobu, jakým se uživatelé prezentují, jak se staví ke svému já. 

Motivace je obdobně jako identita široce používaný pojem, ve své práci ho chápu jako 

impuls k akci, jako množinu faktorů, které determinují zapojení a činnost uživatele. 

Podle Brandtzæga a Heima (2011) existují dva výrazné motivátory k zapojení do 

sociálních sítí, které částečně souvisí i s propojením on-line prostředí jako soukromého a 

veřejného prostoru: 

(i) sociální kontakt – hledání, udržování a rozvíjení sociálních vztahů 

(ii) zapojení do veřejné debaty / občanské společnosti  - vnímání 

sociálních sítí jako prostoru pro veřejnou debatu. 
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Ve výsledku jsou motivace a způsob užívání sítí spojené nádoby. Zatímco analýza 

používání médií se často vztahuje k frekvenci jejich užití (např. TV), u interaktivních médií 

(Internet), která dovolují vlastní prezentaci, je často více než čas a frekvence rozhodující 

povaha samotných aktivit. Otázka JAK a PROČ je zde zřejmě více na místě než klasická 

JAK ČASTO.  

Zaměření a principy fungování on-line platforem, které uživatelé chápou jako sociální 

sítě, jsou různorodé. Proto je takřka nemožné vytvořit všeobecně aplikovatelné rozdělení, 

které by mělo jednak dlouhodobější platnost nebo spolehlivé poměrné zastoupení 

uživatelských typů. I tak jednotlivé typologie přinášejí zajímavý vhled do toho, jak je 

možné vnímat uživatele a jejich motivace.  

Nielsen (2006) představil spíše populární rozdělení uživatelů podle aktivity 

pravidlem 90–9–1 (%), kdy: 

1 % jsou tvůrci obsahu / heavy contributors – aktivně a pravidelně vytváří 

obsah, např. blogeři, fotografové, amatérští spisovatelé atp. 

9 % - tzv. občasní uživatelé / intermittent users – obsah aktivně přeposílají 

nebo jej jen mírně upraví, případně okomentují,  

90 % - tzv. slídiči / lurkers - obsah pasivně konzumují. K této skupině, která bere 

dané médium pouze jako zdroj, ale nijak aktivně se nezapojuje, se často odkazuje jako 

k tzv. Free-Riders (Kolock, Smith, 2006). 

Poměrné zastoupení se může lišit síť od sítě a také se může měnit v čase, v závislosti 

na zažití daného komunikačního nástroje (Brandtzæg,  Heim, 2011). Uživatelé mohou 

procházet různými stádii nebo přechodnými obdobími (ne)aktivity.  

V roce 2008 OFCOM představil své dělení uživatelů sociálních sítí, které reflektuje i 

hlavní motivace k jejich užívání: 

(i) Alpha socialisers – vyhledávají nové kontakty a krátkodobé „flirty“, nehledají 

konzistentní komunikaci s uzavřenou skupinou, 

(ii) Attention seekers – vyhledávají pozornost pro své aktivity, zájem okolí, jejich 

aktivity jsou často velmi sebestředné – postují své fotografie atp., 

(iii) Followers – hlavní motivací je být v obraze o tom, co dělají jejich současní 

přátelé, 
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(iv) Faithfuls – tito uživatelé užívají sociální sítě především proto, aby se udrželi 

v kontaktu s lidmi, se kterými se již osobně nestýkají – bývalí spolužáci, přátelé, 

(v) Functionals – hlavní motivací je sběr informací z oblastí, které je zajímají. 

 

Tato rozdělení nejsou ověřená kvantitativní analýzou, vycházejí pouze z poznatků 

fungování sítí (Brandtzæg a Heim, 2011). Dělení je pouze přehledové, reální uživatelé by se 

v této typologii zřejmě identifikovali s několika typy, lišili by se jen jejich poměrným 

zastoupením. 

Brandtzæg a Heim (2011) na základě kvantitativního výzkumu několika sociálních sítí 

rozdělili uživatele do pěti kategorií, které zrcadlí aktivity, ale i předpokládaný způsob 

nakládání s vlastní identitou nebo jejím budováním. Brandtzæg a Heim zvolili pro svou 

klasifikaci dvě dimenze (Brandtzæg a Heim, 2011): 

 (i) důvod / objective: informační a rekreační, 

(ii) míru zapojení / level od participation: vysokou a nízkou. 

Následně identifikovali pět skupin uživatelů, určili jejich poměrné zastoupení 

ve zkoumaných sociálních sítích a jejich orientační socio-demografické vlastnosti (pohlaví, 

vzdělání). Poměrné zastoupení samozřejmě není automaticky aplikovatelné na každou síť, 

typy jako takové však přenositelné mohou být: 

(i) Občasní uživatelé / Sporadics: Uživatelé, kteří hledají informace, nejsou 

pravidelnými uživateli, obsah sdílí jen výjimečně. Ve zmiňovaném vzorku nemají 

žádné zvláštní  zastoupení, o sociálních sítích mluví jako o aktivitě, která jim není 

nijak blízká.  

(ii) Slídiči / Lurkers: Tento typ je nejrozšířenější, a to ve všech zkoumaných sítích. 

Sdružuje uživatele, kteří volí spíše rekreační přístup k užívání sítí, jinak se příliš 

nezapojují. Snadno propadají pochybám o smysluplnosti sítí, ale na druhou stranu 

jsou velmi častými konzumenty téměř jakéhokoli obsahu, chtějí v podstatě „zabít 

čas“. 

(iii) Společníci / Socializers: Tito uživatelé jsou druhou nejčastější skupinou – 

jejich přístup je opět spíše rekreační, ale jsou velmi aktivní – píší zprávy, komentáře a 

vyhledávají nové kontakty. Ve zkoumaném vzorku byly společníky nejčastěji mladé 

ženy. 
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(iv) Diskutéři / Debaters: Tento typ uživatelů není k nalezení na všech sítích, také 

se vyznačuje vyšším věkem. Jde o velmi aktivní uživatele, kteří vyhledávají informace 

a možnost zapojení do pro ně osobně důležitých témat, i proto preferují psaný text, 

případně obrazový materiál, video je pro ně časově náročné. Sítě používají velmi 

prakticky, udržují je v obraze a zároveň jim umožňují veřejný projev názorů. 

(v) Aktivní uživatelé / Actives: Pro tuto skupinu je charakteristická vysoká 

aktivita – jak v informačním, tak rekreačním módu, na rozdíl od ostatních jde často o 

aktivní tvůrce obsahu. 

Kromě typologie představili Brandtzæg a Heim i nové poměrné rozložení uživatelů 

podle míry zapojení, tj. jako odpověď na populární pravidlo 90–9–1 (%) (viz. Nielsen, 

2006). Podle nich je poměr jiný v lokálně nebo jinak omezených skupinách, tj. uživatelé 

mají tendenci reflektovat prostředí. Pokud je tvoří jejich známí nebo jinak stabilizovaná 

skupina, se kterou je něco spojuje, poměr míry zastoupení se mění.  

Sociální sítě přece jen nejsou tak otevřeným a rovnoprávným prostorem. Vliv na 

aktivity uživatelů má samotné prostředí (funkcionalita sítě, její otevřenost), ale i samotná 

sociální síť, sociální prostředí, které zásadně ovlivňuje to, jak se uživatelé projevují  a ve 

výsledku třeba i to, do jaké míry dokáží rozvinout svůj sociální kapitál nebo jak autenticky 

se dokáží projevit on-line: 

„Já měla několik vln. Dlouho mi trvalo, než jsem tam začala být víc aktivní. 

Třeba jsem nechápala, proč si někdo mění jednou za měsíc fotku, přišlo mi to úplně 

debilní...K tý fotce - mě nepřišlo, že je to smysl Facebooku - měnit si fotky. Vážně jsem 

myslela, že to je jako možnost komunikovat s lidma, písemně, prohlížet si fotky z 

akcí...třeba..ne se vystavovat.“ (Pavla Bx) 

„Přítel mi řekl, že bych tam měla jít. To bylo cca v roce 2003. Dlouho jsem tam nic 

neřešila, přišlo mi to relativně složitý na pochopení. Štěpán mi to pak vysvětlil. Pak 

jsem ho začala používat každodenně. Hledala jsem tématicky – základní kluby, který 

mě zajímaly. Muzikantská seznamka, různý kolem hudby, angličtina, cestování, 

praktický kluby, a bazary. Zdroj informací. Nikdy jsem nebyla na takový síti, znala 

jsem jen Štěpána, tak mi nedošlo, že bych ji mohla řešit po svoje osobní problémy.“ (ID 

EFFKA) 
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4.1.Motivace respondentů k užívání 

Všichni respondenti mého výzkumu se sami spontánně zařadili do několika sociálních 

skupin. Vzhledem k tomu, že jsem rozhovory prováděla s aktivními uživateli sítí, z nichž 

většina na nich opravdu tráví několik hodin denně, někdy i celý den a velkou část noci, 

vzorek nezahrnuje například nikoho ze skupiny Občasných uživatelů.51  

       

Graf IV: Diagram motivace a způsobu užívání uživatele Effka (z Holešovic) 

Effkaj se vidí aktivní především na Nyxu, a to jak rekreačně, tak informačně. Informační 

rozměr má často aktivnější formu než rekreační. Effka vyváženě slídí a podílí se komentáři, 

případně obsahem, který ale často jen přeposílá. Je na pomezí mezi Slídičem a 

Společníkem. 

   

Graf V: Diagram motivací a způsobu užívání uživatele Jakuba Víta alias ID JAKKILLER 

                                            
51 Za Občasného uživatele by se dal označit pouze ID REM, který dříve patřil mezi aktivní uživatele, tj. tento 
přístup nevychází z nějakého vnitřního nepochopení sociálních webů a služeb, které nabízejí, a je spíše 
aktuálním uživatelským rozpoložením. 
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Jakub se podle svého názoru více zapojuje na Facebooku. Obě sítě aktivně využívá 

především pro zisk informací. Rekreačně spíše pozoruje, na Facebooku se i zapojuje, 

zřejmě proto, že jeho profil sledují z velké většiny jeho přátelé. Jakub se na Facebooku i na 

Nyxu projevuje jako Slídič a Diskutér. Hledá informace/zábavu a sám se vyjadřuje, pokud 

uzná, že to má smysl. 

 

Graf VI: Diagram motivace a způsobu užívání uživatelky Pavly Bx alias ID YAMANGO 

Pavla alias YAMANGO se zapojuje aktivně především na Facebooku, ne proto, že jí je 

tamější prostředí sympatičtější, ale má pro ni větší smysl. Obě sítě využívá pro zisk 

informací, na Nyxu jako pozorovatel, na Facebooku je získává aktivně. Na Nyxu je 

klasickým Slídičem, na Facebooku také, ale s prvky Společníka. 

 

Graf VII: Diagram motivace a způsob užívání Facebooku uživatele Martina Kautského alias ID KOUDY 

Martin alias KOUDY využívá sítě především rekreačně a pracovně. Informační hodnotu 

pro něj měl dříve Nyx, ale postupně ji ztrácí. Socializační rozměr sítí je pro něj velmi 

důležitý, nebere ji jako ztrátu času, ale odreagování. Na Nyxu i na Facebooku je především 

Společníkem nebo Aktivním uživatelem. 
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Graf VIII: Diagram motivace a užívání uživatele Adama Gebriana alias ID REM 

Adam alias REM má jasné rozložení užití sítí: Nyx je rekreační pozorovací prostor, 

Facebook naopak síť, kde je aktivní, a to především co se týče informací. Na Facebooku by 

se Adam jasně přiřadil ke skupině Diskutérů nebo Aktivních uživatelů. Na Nyxu je 

klasickým Slídičem, který přerůstá do Občasného uživatele. 

   

5. Analýza prostředí sítí a jeho možností 

V následujících odstavcích popisuji, jak funguje prostředí zkoumaných sociálních sítí 

a jak jeho nastavení může ovlivnit chování a projev uživatelů. 

 

5.1.  Facebook: Mým drahým přátelům... 

MISE: Propojovat uživatele a udržovat je ve vzájemném kontaktu.  

Facebook se ve svých počátcích soustředil na studenty a akademickou obec, později se 

otevřel veřejnosti, čímž se propojila celá škála kontaktů z různých sociálních skupin (práce, 

rodina, přátelé). Facebook je klasickým příkladem sítě, která je zaměřená především na 

bonding, na budování silných vazeb. Lze ji samozřejmě použít i pro bridging, střetávání 

na základě vazeb slabých. Od toho se odvíjí i několikrát zmiňovaný problém definice sekce 

kontaktů.52 

                                            
52 Facebook ve svém rozhraní používá pro veškeré kontakty název Přátelé (nově rozlišuje i Subscribers), což 
je reminiscence z dob jeho začátků. Pro některé uživatele je to matoucí, protože to předpokládá vzájemnou 
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„Ale mám tam i přátele a kamarády, a ta komunikace na Facebooku probíhá 

mnohem líp, je tam lepší chat, lepší fotky, tagování. I o těch kamarádech, co je 

člověk neviděl deset let, tak se o nich dozví...nejsem s nimi v kontaktu, ale třeba vim, 

že kamarádce se narodilo dítě, a to jsem ji viděl nějaký čtyři roky zpátky. 

Nekomentujeme si statusy, nelajkujeme si fotky, ale vim o ní, jak žije...“ (Martin 

Koudy Kautský) 

Co se týče skupinové dynamiky, většina profilů je silně zakořeněná v existujících 

off-line sociálních sítích a se svými kontakty střídá on-line a osobní způsob komunikace. 

Obě strany jsou tak obeznámeny s nějakou zažitou podstatou uživatele a dokáží korigovat 

nebo naopak tolerovat drobné i větší odchylky. Vzhledem k tomu, že uživatelé často 

míchají několik nesourodých skupin a zároveň minimálně pracují s nastavením sdílení, 

snadno může docházet k různým konfliktům jejich sociálních identit. Anonymní účet na 

Facebooku může mít svůj účel, ale bez skupiny přátel je v podstatě nepoužitelný, nebo 

minimálně ztrácí rozměr interakce s ostatními.53 Tlak off-line skupin on-line může mít 

mnoho podob: 

„Proč mám lidi na Facebooku, i když jsou blbci? To tak je, kontakt, a taky je 

prostě neodmítnu, když se známe. Promiň, nebudu se s tebou bavit na Facebooku, 

když se s tebou bavim v hospodě? Asi to tak je, že si na Facebooku nemůžu vybrat 

lidi, tak si je přidám a nevyhnu se jejich názorům, protože se to prostě očekává.“ 

(Jakub Vít občas neodolá sociálnímu tlaku, tj. neodmítne člověka, kterého osobně 

zná, i když jej nevyhledává.) 

„Mám restrikce a pravidla, když se mě někdo zeptá z práce, tak Facebook je 

moje osobní věc, osobní stránka. A není mi blbý říct, že ne.“ (Martin Koudy Kautský 

si vymezil účet na Facebooku pouze pro přátele, viz vizualizace jeho sítě v 

přílohách.) 

S tím souvisí i jejich celkový přístup k budování své identity – sebe prezentace, která 

vychází z toho, jak uživatelé chápou sociální síť, tj. k čemu a na co jim tento nástroj slouží, 

jak mají chápat sebe sama v celcích svých skupin.  

 

                                                                                                                                                 
vazbu na bázi přátelství. Pokud uživatelé používají síť jako databázi kontaktů, jsou pro ně aktivity jako 
nabídnout nebo přijmout přátelství zavádějící. 
53 To potvrzuje i Erbanova práce, ve které uživatelé prozrazují, že se na Facebook přihlásili, protože tam byli 
jejich přátelé. V podstatě je následovali, a zároveň, bez reakce na statusy a fotografie, uživatel ztrácí motivaci 
sdílet (Erban, 2011). 
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UŽIVATELÉ:  13+ 

Facebook je v současnosti nejrozšířenější sítí. Profilů, které jsou různými způsoby 

alokované do České republiky, je 3 430 000 účtů,54 což by znamenalo, že svůj účet má 

každý třetí Čech. Jejich počet a rozložení není možné stanovit přesně, jednak kvůli tomu, že 

uživatelé ve svých profilech poskytují zavádějící informace (např. datum narození), ale také 

kvůli tomu, že někteří uživatelé vlastní účtů více. Navíc Facebook stanovil minimální věk 

k používání sítě na 13 let, což mnoho uživatelů – občas s pomocí svých rodičů – úspěšně 

obchází.55 Podle studie společnosti H1 (2011) jsou statistiky českého Facebooku přibližně  

následující: 

 

Graf IX: Nastavení soukromí českých uživatelů Facebooku56 

 

Následující graf ukazuje denní a týdenní rozložení aktivit uživatelů: 

 

Graf X: Aktivita českých uživatelů Facebooku během dne57 

                                            
54 Data k 1. 9. 2011, zdroj: H1 
55 MAGID, Larry. Survey: Many parents help kids lie to get on Facebook. Cnet.com: News [on-line]. 2011-01-
11 [cit. 2012-01-01]. Dostupné z: http://news.cnet.com/8301-19518_3-20127633-238/survey-many-parents-
help-kids-lie-to-get-on-facebook/. 
56 (Ibid.) 
57 (Ibid.) 

http://news.cnet.com/8301-19518_3-20127633-238/survey-many-parents-help-kids-lie-to-get-on-facebook/
http://news.cnet.com/8301-19518_3-20127633-238/survey-many-parents-help-kids-lie-to-get-on-facebook/
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Podle statistik studie H1 aktivity narůstají až po pracovní době, cca kolem 18:00 a 

trvají přes zavedený televizní prime time. Sociální sítě jsou tak zřejmě kanálem, který 

nahrazuje jiná média, především TV. Mezi nejčastější aktivity patří: 

 

Graf XI: Typy aktivit českých uživatelů Facebooku58 

 

PROSTŘEDÍ A AKTIVITY UŽIVATELŮ 

Prostředí Facebooku je ve stavu neustálé beta verze. Výrazné změny proběhly i v roce 

2011: Timeline, funkce Subscribe, autorství tagování ve fotkách a mnoho dalších.59 

Všechny svým způsobem, více či méně, ovlivní interakci mezi uživateli i mezi uživatelem a 

sítí samotnou. Mezi zásadní změny od představení Facebooku zajisté patří otevření 

veřejnosti, umožnění vytváření aplikací třetím stranám a zavedení funkce Novinky 

(Newsfeed), která vede od aktivního vyhledávání k pasivní konzumaci informací (boyd, 

2008). 

 Facebook je síť založená na sdílení a podle toho vypadá i její uživatelské rozhraní: 

celkové rozložení vede uživatele k zapojení do právě probíhajících aktivit a k prezentaci 

vlastních. S rostoucí uživatelskou zdatností se mění způsob užívání Facebooku. Od sdílení 

aktivit směřujeme spíše ke sdílení obsahu.60 

                                            
58 (Ibid.) 
59 DARWELL, Brittany . Facebook: A Year in Review. Inside Facebook [on-line]. [cit. 2011-12-27]. Dostupné 
z:http://www.insidefacebook.com/2011/12/27/facebook-a-year-in-review/. 
60 S tím přichází i změny v prostředí: Facebook ve své anglické verzi zrušil automatickou předvolbu „is“ jako 
výzvu ke sdělení toho, co právě uživatel dělá, což byla předchozí funkce statusu, např: Lenksy (is)... Každý 
jazyk funguje jinak. V současnosti je FB přeložen do několika desítek jazyků. Snahy o univerzálnější přístup 
v použitelnosti stránek hraje v jeho dalším šíření významnou roli. Náročnost českého jazyka (časování, 
skloňování) v překladech nevyhovuje jednoduchosti angličtiny. (Např. uživatelsky jednoduché Like se jen 
těžko poměřuje s těžkopádným Líbí se mi, proto se postupně zavádí anglicismus ve formě Lajk, lajkování, 
olajkovat, obdobně funguje i Post s překladem Nahrát, Fan Page jako Fanouškovská stránka a další.) Použití 
přítomného průběhového času by bylo pro českou verzi zajímavým uživatelským oříškem. Kromě toho byli 
uživatelé vybízeni o sobě mluvit ve třetí osobě. 

http://www.insidefacebook.com/2011/12/27/facebook-a-year-in-review/
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„Spousta lidí tam dává zbytečnosti, třeba 20 stejnejch fotek jedný krajiny. To 

patří spíš na nějaký umělecký profily. Nebo třeba 20 – 30 statusů denně, typu ůůů 

ííí ááá óóó... Dělám lajkování i komentování. Očekávám, že někdo okomentuje moje 

fotky a kvůli tomu je i nahrávám. Někdy se to nestane no. Baví mě potom ty reakce, 

nebo když se rozvine diskuze.“ (Effka z Holešovic kritizuje aktivity ostatních, 

předkládá své vlastní.) 

Na rozdíl od nějakejch mejch přátel, který sdílej názory, psaný, úvahy, to já 

dělám málo...Spíš se vyjádřim přes nějaký jiný médium než text - dávám tam 

odkazy na něco zajímavýho, co se mi líbí. Fotky nahrávám. Postuju věci, který 

přejímám nebo někde najdu, ale dávám tam věci, který jsou pro mě zajímavý. Asi to 

je kolem umění, ale to není jednosměrně zaměřený (vědomně). Ale asi se o zbytek 

tolik nezajímám.“ (Pavla Bx reflektuje svoje aktivity, které mají spíše implicitní 

výpověď.) 

Potenciál Facebooku se plně rozvinul v plug-inu Facebook Connect, který 

v podstatě ze všech zapojených internetových stránek vytváří sdílený prostor pro své 

uživatele. Facebookové jméno (potažmo celý profil, identita) tak zastřešuje valnou část 

aktivit on-line, od komentářů, blogování nebo doporučování ve formě tlačítka Líbí se mi. 

Paradoxně pak registraci do velké části jiných sociálních sítí můžete provést přes svůj 

facebookový profil.  

Tato síť umožňuje dva druhy komunikace: 

(i) veřejnou = sdílenou úměrně otevřenosti profilu nebo otevřenosti profilů 

kontaktů, 

(ii) soukromou = výměny pouze mezi jasně danými skupinami nebo jednotlivci 

(např. uzavřená skupina, zpráva, šťouchnutí, pozvání na akci). 

Mezi nejvýraznější prvky Facebooku patří (viz Přehled aktivit uživatelů, Obrázek VII): 

(i) fotky / vizuální materiály, 

(ii) statusy / psané zprávy a komentáře, 

(iii) upozornění o aktivitách / aktivity uživatele a jeho kontaktů, pozvánky. 
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OSOBNÍ PROFIL: 

Základnou pro prezentaci sebe sama ostatním uživatelům je osobní profil. Jeho 

centrální součástí jsou profilová fotografie, přehledy (Přátelé, Fotogalerie atd.) a osobní 

Zeď, kde je možné podle osobního nastavení uživatele sdílet obsah.  

Osobní profil obsahuje skupiny nástrojů s tím, že uživatel má možnost kontroly 

jednotlivých nástrojů (např. může zrušit možnost psát na svou Zeď, tagovat své fotografie 

či se na fotografiích jiných nechávat tagovat atp., případně blokovat konkrétní uživatele, 

řídit nastavení soukromí celých skupin): 

(i) přehledů / napojení na ostatní v síti, začlenění do skupin, pozvánky a účast na 

akcích, 

(ii) vlastní definice / profilová fotka, vlastní popis, povaha a hloubka sdílených 

informací, 

  (iii) zpětné vazby / reflexe okolí, komentáře, osobní vzkazy, šťouchnutí. 

 

5.2.  Nyx: Uživatelé s názorem? 

MISE: Tematická diskuze uživatelů, kteří věří, že si mají co předat. 

(Tato mise vychází z jeho struktury, tj. rozdělení podle tematických sekcí, diskuzí a, 

původního konceptu schvalování uživatelů, v rámci kterého bylo třeba uvést krátký 

průvodní dopis, v němž uživatel odpovídal na otázku, jak může pomoci komunitě.) 

Osobní motivace zakladatele, ID Nyx, byly pragmatičtější. K založení Nyxu ho vedla 

nespokojenost s uživatelským prostředím a fungováním tehdejších diskuzních fór (osobní 

korespondence, 11/2011).  

Toto diskuzní fórum je ve své podstatě sociální síť, i když je jejím primárním účelem 

spíše bridging, sbližování uživatelů kolem témat. Stejně jako Facebook, i Nyx uživatelé 

používají pro oboje – umožňuje totiž celou řadu způsobů, jak prohlubovat vazby (bonding), 

třeba i veřejně.  

„Nyxu si cenim, jsou tam odborný kluby, kde se dozvíš všechno. Sdružuje to 

chytrý lidi, který maj záhadným způsobem dost času, aby odpovídali dementům 

jako jsem já.“ (ID YAMANGO používá Nyx jako zdroj informací.) 
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Nástroje k budování identity opět vycházejí z prostředí samotné sítě. Svou 

povahou vede uživatele především k jednoduchému psaní, protože jakékoli formátování 

vyžaduje použití jednoduchých HTML tagů, stejně tak jako vkládání fotek. Zjednodušení 

možností editace příspěvků by zřejmě vedlo i k jejich častějšímu používání. I když si ID 

NYX nebyl vědom žádného trendu v používání sítě, ve statistikách se ukázalo, že zavedení 

jednoduchého vkládání videí (embeded video) výrazně přispělo k jejich používání: 

Rok 2005 2007 2009 2011 

% příspěvků s video obsahem 0,0014 0,3263 1,0142 2,7097 

 
Tabulka I: Vývoj sdílení videoobsahu na Nyxu v letech 2005 - 2011 (%)61 

 
K uživatelské náročnosti Nyxu se vyjadřovali i respondenti: 

„Ztížený vkládání fotek a dalších věcí je ok, ať s tim mají práci, aspoň nad tim 

víc přemejšlí. Na Facebooku by mě to štvalo.“ (ID YAMANGO vidí složitost nástroje 

jako filtr na zbytečnosti.) 

„Pro mě, s nástupem Facebooku, už Nyx umřel. Souvisí to asi hlavně s tim, že je 

prostě těžký tam něco vložit. Jsem člověk, kterýho zajímají vizuální věci, obrázky, 

videa. Ale i kdyby se něco změnilo, tak to je nevratný.“ (ID REM přesunul svou 

energii na nástroj, který mu uživatelsky vyhovuje.) 

Budování sociálního kapitálu, své sociální sítě, je volnější, protože není vázané na 

oboustranně odsouhlasenou vazbu, která umožní sdílení. Výměna probíhá v tematicky 

strukturovaných diskuzích. Nástroje jako Palce (kladné i záporné hodnocení příspěvků), 

Reference, administrátorství a přístup/možnost přispívat v odborných diskuzích pomáhjí 

definovat postavení uživatelů v různorodých skupinách, a to jako formální autoritu62 i 

neformální, například počtem palců (oblíbenost) nebo počtem a povahou různých reakcí.  

„A v tý době byl Nyx relativně uzavřená komunita  a já jsem se tam velmi 

rychle seznámila se spoustou lidí, který jsem v realitě nikdy neviděla. A docela jsme 

si užívali tu anonymitu. Měla jsme tam přátele, ale jen pár. Tam bylo několik 

diskuzí, kde to žilo, ty sloužily jako taková seznamka. Hrálo si to na to, že není, ale 

byla. Byla to hrozná exhibice. Fotky holek z Nyxu, fotky svlečených z Nyxu, párů z 

Nyxu...“ (ID YAMANGO) 

                                            
61 Zdroj: Osobní korespondence s ID NYX (Marek Janda, zakladatel sítě, 11/2011). 
62 Administrátoři nebo vlastníci diskuzí mají mimo jiné právo a moc znemožnit ostatním uživatelům přístup 
do diskuze, tzv. ban, nebo jim dovolit pouze čtení, tzv. RO, read only, případně jim bez svolení smazat 
nevhodné nebo nesouvisející příspěvky, tzv. OT, off topic.  
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Skupinová dynamika je odvislá jednak od druhu diskuzí a jejich uživatelů, ale také 

zakořeněním ID do své sítě. Jistou váhu mají dlouholetí uživatelé. Nyx rozděluje diskuze 

na odborné, poloodborné a neodborné, soukromé a veřejné, nově jsou některé části 

platformy také plně otevřeny veřejnosti (např. Tržiště). Role a aktivita uživatelů 

v jednotlivých diskuzích dává zásadní kontext k aktuální výstavbě jejich sebeprezentace a 

identity. 

„Tady to funguje jinak /na Nyxu/, na Facebooku nikdy nenapíše lidem, který 

nemáš v přátelích. Tady je to jinak, naopak. Klidně můžeš lidem psát do pošty, ale 

nepřidáváš si je do přátel. Funguje to dost volně, nemáš takový zábrany někomu 

napsat.“ (ID YAMANGO popisuje odlišnou netiquette sítí.) 

„Prezentuju se na Nyxu úplně stejně, jako bych se prezentovala na Facebooku. 

Možná, že na Nyxu si dělám miň legraci nebo tak, protože tím, že tam nejsou jen 

moji kamarádi, který znám, tak se prezentuju úplně stejně, jako bych se 

prezentovala v reálnym světe. Všechno je veřejný, za avatara se neschovám.“ (ID 

EFFKA si uvědomuje, jak moc výpověď ovlivňuje osobní znalost uživatelů, tj. kontext 

osobnosti a identifikovatelnost jakkoli anonymní komunikace on-line.) 

UŽIVATELÉ 

Nyx má v současnosti cca 57 000 různě aktivních uživatelů. Získat přehledné 

statistiky o uživatelích Nyxu tak, jako je lze mít o uživatelích Facebooku, je takřka 

nemožné. Jediné vykreslení různých sociálně-demografických nebo všeobecně 

uživatelských charakteristik mohou poskytnout dílčí ankety, které tvoří součást sdílené 

části Nyxu.  

Ankety sledují různá témata, od volebních preferencí po názorové rozložení na nošení 

ponožek v sandálech a většinou na ně odpovídá cca 5 - 8 000 uživatelů. Pro ilustraci 

přikládám náhledy výsledků několika anket, které proběhly v posledních 4 letech (viz 

Přílohy). 

PROSTŘEDÍ A AKTIVITY UŽIVATELŮ 

Nyx se svým prostředím trochu odlišuje od běžných diskuzních serverů, protože dává 

velký prostor pro vlastní prezentaci svých uživatelů a jejich propojování. Dříve byl opravdu 

komunitní platformou, v současnosti se zásadně mění, otvírá. 

Nyx operuje ve dvou variantách – obyčejné a prémiové verzi, která uživatelům 

umožňuje kromě úložného prostoru především neviditelnost. Jinak uživatelé vzájemně 
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vidí, kde se právě nacházejí uživatelé on-line (jméno diskuze, osobní složky), kdo se díval 

na jejich profil atp., uživatelé se jednoduše neschovají. Podle výpovědi respondentů je tato 

transparence pohybu na síti funkčním nástrojem: 

„A to je zásadní rozdíl. Na Nyxu vidíš, kdo se ti díval na profil. Kdyby na 

Facebooku byla tahle možnost, kdyby lidi viděli, kdo se komu dívá na profil, tak 

vůbec nestalkuju. Užívám si, že to můžu dělat jen tak...Je to aktivita, dáváš najevo, 

že se zajímáš. A já se pak dívám na profily těch, co se na mě dívali.“ (ID YAMANGO 

shrnuje rozdílnost v dynamice používání sítě, kterou přináší sledování pohybu na 

síti.) 

„Jestli je neviditelnost hlavní výhodou prémiový verze, tak to mi připadá 

absurdní .  Kdybych to používal jako nějakou seznamku, věřim, že by mě tyhle 

funkce zajímaly, kdo se na mě dívá.“ (ID REM je pro transparentnost.) 

 Jinak Nyx poskytuje širokou škálu různých nástrojů ke správě kontaktů (detailní 

rozdělení a možnost kontroly soukromí), které uživatelé překvapivě čile nevyužívají 

(osobní korespondence s Markem Jandou, 11/2012). 

Hned po přihlášení do systému uživatelé vidí v horní liště rozhraní rozdělené do 

několika oddělených sekcí: osobní Pošta,  Hledání témat, Události (tj. kalendář), 

Tržiště63, osobní Blog, Lidé, tj. přehled ostatních uživatelů, Osobní, tj. nastavení profilu 

a přehled, sekci Sledované a Historie (tj. vybrané diskuze, sledované a navštívené 

uživatelem) a jako poslední je sekce Poslední, ve které je přehled posledních příspěvků, 

nejen ve sledovaných diskuzích, který umožňuje snadný přehled v právě probíraných nebo 

populárních tématech.  

Na úvodní straně je přehled posledních významnějších aktivit samotného uživatele a 

jeho kontaktů. Ti nesou obdobně jako na Facebooku označení Přátelé a jsou seřazeni 

podle časové posloupnosti, ne významnosti (filtr Facebooku). V tomto přehledu uživatel 

nevidí všechny aktivity (například komentáře). Veškeré aktivity konkrétních uživatelů lze 

filtrovat napříč diskuzemi. Tento přehled je také zajímavým nástrojem, protože ukazuje 

chování uživatele v rámci různorodých skupin a podle respondentů tak ukazuje uživatele 

bez zásadní stylizace: 

                                            
63 Tržiště dříve fungovalo jako samostatné diskuze, které byly tak úspěšné, že se z nich stala samostatná sekce 
platformy. Nově je tato sekce plně veřejná, tj. viditelná a dohledatelná i pro neuživatele Nyxu. Tržiště má 
několik sekcí, lze najít nabídky na cokoli od pracovních nabídek po starý nábytek.  
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„Třeba když nabízíš práci, tak si můžeš dobře zjistit, kdo je kdo. Tam to vyjde 

najevo. Je to asi lepší než Facebook, ten víc stylizuješ. Na Nyxu se musíš víc projevit, 

přijít s názorem. Profil a tohle (přehled napříč diskuzemi), tě složí.“ (ID YAMANGO 

komentuje důležitost interakce v otevřené veřejné skupině, nejen kontrolovanou 

stylizaci na Facebooku.) 

Na Úvodní stránce této sítě je možné vidět také aktuální počet aktivních (tj. 

přihlášených, on-line) uživatelů, včetně počtu uživatelů, kteří patří mezi Kontakty. Lze 

nastavit také status [(Aktivní/ Nerušit / Neviditelný nebo Vlastní (Prémiová verze)]. 

Uživatelské prostředí Nyxu není tak jednoduché a intuitivní jako u Facebooku, občas 

je třeba použít i XML tagy – například při vkládání obrázků nebo linků jako proklik atp. 

Aktivní používání tak buďto zabere více času nebo je třeba důkladnější znalost fungování 

těchto systémů. I proto je součástí všech stráněk Nyxu různě rozsáhlá volitelná 

Nápověda.  

Obdobně jako u Facebooku, lze zvolit dva druhy komunikace: 

(i) veřejnou = komentáře v diskuzních fórech, galeriích, sdílené statusy,  

(ii) soukromou = osobní pošta, uzavřená diskuzní fóra, pozvánky na akce. 

OSOBNÍ PROFIL 

Osobní profil, integrovaný na jednom místě, tak jako na Facebooku, Nyx 

neumožňuje, profil na Nyxu je seskládán v několik záložkách. Hlavními identifikátory jsou 

avatar uživatele (ikonka, něco jako profilová fotka) a jméno uživatele, tzv. ID. 

 Osobní profil tvoří jednak seznamy diskuzí – tj. témata, která uživatele zajímají a 

nebo s nimi chce být spojován, Komentáře ostatních, které slouží jako malá doporučení a 

mají psanou nebo obrazovou formu. Opět jde spíše o seznam kontaktů, který má navíc 

velmi propracovanou strukturu filtrování a nastavení, takže dovoluje několikavrstvé 

rozdělení mezi uživateli (např. sledovat statusy nebo jenom komentáře atp.). Přiřazování 

mezi Přátele může být pouze jednostranný proces, nevyžaduje vzájemné potvrzení vazby 

(jako Facebook). 

S osamostatněním sekce Tržiště se zavedlo také osobní hodnocení uživatele 

(Reference), které více méně souvisí především s obchodováním – spolehlivost, domluva 

atp. a má formu pozitivních, neutrálních nebo negativních referencí a jejich zdůvodnění. 

Při zobrazení profilu jsou dostupné také další osobní údaje, například e-mail, Skype 

nebo ICQ ID, odkazující weby – osobní stránky, blogy a další sociální sítě. 
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Způsoby, jakými si tedy uživatelé Nyxu budují svou identitu obdobně, jako ti na 

Facebooku: 

(i) přehledy / napojení na ostatní v síti, začlenění do skupin, účast na akcích, 

(ii) vlastní definice / profilová fotka, avatar, ID, vlastní popis, povaha a hloubka 

sdílených informací, 

(iii) zpětná vazba / reflexe okolí, osobní vzkazy. 

5.3.  Společné a rozdílné body 

Facebook i Nyx používají obdobné nástroje k budování identity – v podstatě záleží 

především na následujících bodech: 

(i) definice sebe sama (vizuální podoba, projev), 

(ii) napojení se (uživatelé, témata), 

(iii) vlastní aktivita (kdy i neaktivita má vypovídající charakter). 

Vlastním rozhraním síť Facebook klade větší důraz na sdílení osobního obsahu a 

pomocí rozložení stránek (osobní profil) i technických možností soustředí prezentaci přímo 

od/k uživatele/i.  Společně s principem propojování s blízkými osobami usnadňuje – a ve 

výsledku podporuje – intimnější vizuální komunikaci: fotky, videa, odkazy. Obdobně i 

danah boyd (2008) ve své studii o chování a sebeprezentaci teenagerů na sociálních sítích 

prohlašuje, že raději ukazují, jací jsou (nepřímo, obrazně), než že by měli potřebu to jasně 

vyjádřit (přímo, text). Nyx, jako diskuzní fórum, umožňuje samozřejmě i sdílení video 

nebo foto obsahu, ale celkově klade důraz především na psaný projev, i když jsou diskuze, 

kde je zakázané se rozepisovat, kde jde pouze o sdílení obrazového materiálu. Uživatelé se 

tedy spíše „vypisují do své podoby“, i když vizuální stránka jejich profilů také není 

podružná. 

Zásadní odlišnosti jsou následující: 

(i) otevřenost profilů: možnost uzavření profilu a aktivit na síti, 

(ii) oblast zaměření: Facebook podporuje orientaci na daného uživatele, Nyx na téma 

(zaměření diskuze) a zapojení uživatele do tématu/skupiny, 

(iii) systému sdružování skupin uživatelů: Nyx sdružuje tematicky, Facebook podle 

osobní vazby (ne bez výjimky). 
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6. Konstrukce a zkoumání identity 

Konstrukce sebe sama on-line nevzniká ve (společenském) vakuu, ale jako veřejný 

proces, který zahrnuje jednak tzv. proklamaci identity (identity announcements) a 

také usměrnění identity (identity placement), tedy kritický pohled okolí. Identita 

uživatelů je potom průnikem těchto dvou sil (Stone, 1991:188).  

Způsoby konstrukce identity ve zcela anonymním prostředí a v prostředí zasazeném 

do existující sociální sítě jsou odlišné. Vznikají jednak tlakem skupin (viz model SIDE), ale 

také samotným prostředím dané sítě (viz analýza prostředí). 

Zhao zkoumal způsoby, jakými si uživatelé konstruují svou identitu právě na 

Facebooku. Obsahovou analýzou několika desítek profilů poukázal na různé způsoby, 

kterými uživatelé promítají představu o sobě svým kontaktům/skupinám. Dochází se 

svými kolegy k závěrům, že uživatelé Facebooku volí spíše nepřímé způsoby prezentace - 

předvádí se, než aby pronášeli jasné proklamace o sobě samých64 (Zhao et al, 2008).  

To zřejmě vychází ze souboru nástrojů, které Facebook nabízí a podporuje. Například 

fotografie mají mnohem emocionálnější a plnější náboj, než psaný text, a snadněji se sdílí, 

potažmo šíří.65 Sítě aktivně pracují s uživatelským prostředím – rozvržení, mechaniky 

sdílení - to vše ve výsledku klade důraz na různé druhy aktivit a formy sebeprezentace. On-

line svět jednoduše není jednotvárné prostředí a jeho podoba má zásadní vliv i na to, jak se 

uživatelé projevují (Zhao, 2008). 

6.1.  Nástroje a limity konstrukce sebe sama 

Nástroje, které mohou uživatelé použít k sestrojení sebe sama, svého obrazu, jsou 

dány prostředím dané sociální sítě. Tyto nástroje jsou různého charakteru, všechny 

různým způsobem umožňují vytvářet uživatelům vlastní promluvy o sobě, tzv. „identity 

statements“ (Walker, 2000). Lze je v podstatě dělit na explicitní a implicitní, i když hranice 

mezi těmito dvěma kategoriemi je velmi volná (Zhao, 2008) 

(i) Explicitní 

Obsahují jasnou, především autobiografickou výpověď. Může jít o texty nebo obrazy 

(fotky, videa), tj. uvedené  informace, jakýkoli psaný projev a fotografie, videa a další 

materiály.  

                                            
64 Zhao (2008:1816)  používá obrat „rather show than tell“.  
65 Fotografie z Islandu jsou rychlejším a více vypovídajícím způsobem, jak ukázat, kde jsme byli na dovolené, 
než náš umělecký popis krásy tamější krajiny, kterého je – navíc – schopný jen málokterý uživatel, a stejně 
tak málo uživatelů by o něj zřejmě mělo zájem. 
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(ii) Implicitní 

Tyto nástroje odkazují více na naši aktivitu a na vztahy s dalšímu uživateli – může jít 

o přiřazení se k určitým skupinám,  o jejich odmítnutí, způsob, jakým je organizován 

samotný profil, kolik, jaké a do jaké hloubky uživatel uvádí osobní informace o sobě nebo 

svých přátelích, tj. celková koncepce nastavení soukromí atp. Implicitní projevy, například 

přiřazení k určité skupině, v sobě nesou často směřování k vytouženému, hoped-for 

possible self. 

Některé z těchto nástrojů mají dvojaký charakter a mohou přinášet druhotný význam. 

Například samotným avatarem a jeho jménem lze ve velmi jednoduché zkratce vyjádřit 

spoustu informací.66 Přezdívkou nebo jinak upraveným jménem (tzv. ID, nick) 

„Schoolgirl17“ a (aktivní) účastí ve skupině Stop státním maturitám reflektujeme náš 

vnitřní svět a zasazujeme jej do společenského kontextu, který ale nelze brát doslova: 

„Můj avatar je lilie, na kterou prší. Ale moje ikonka je fakt stará, dneska bych 

se za to už nepostavila.“ (Pavla Bx poukazuje na časovou omezenost stylizace.) 

„Teď tam mám toho Brada Pitta, co kouří, ale já třeba nekouřim. Proč to tam 

mám? Ani nevim, prostě mi to přišlo dobře vyfocený, tak jsem to změnšil a dal jsem 

to tam...a takovejch ikonek mám plno. Není to můj avatárek, do kterýho bych 

promítal něco ze sebe, vůbec. ID KOUDY jsem taky moc neřešil.“ (ID KOUDY 

komentuje nerelevantnost jakékoli výpovědi svého avatara o něm samotném.) 

„Musí tam bejt něco, co mě vystihuje. Akce, moje kapela, mikrofon. Je to pro 

mě, moje věci, ale i pro ostatní. Jsem dost konzervativní. Nerada měnim  věci, co 

jsou vidět na první pohled.“ (Effka z Holešovic naopak v profilové fotce i avatarovi 

ukazuje něco ze sebe.) 

„Mám oko, mně se líbí, že se dívá, na všechny ty posty, co tam jsou. To oko 

taky trochu znervózňuje. Chci trochu vyprovokovat ostatní.“ (Jakub Vít naopak svou 

profilovou fotkou i avatarem promlouvá ostatním do svědomí.) 

Dimenze sebeprezentace Zhao (2008) dále dělí následovně: 

(i) vizuální / Já sociální (herec) (Vizual = Self as Social Actor), pod kterou 

spadají posty na Zdi a fotografie – profilové, v uživatelových albem nebo 

                                            
66 V případě Facebooku je avatarem profilová fotka, tedy ta, která nás zkratkovitě reprezentuje během našich 
aktivit na síti. 
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s uživatelem nějak spojené fotografie v albech jiných. Tato kategorie funguje na 

principu: ukázat, ne vysvětlovat67. 

(ii) výčtové / Já konzument (Enumerative = Self as Consumer), která se 

projevuje přirazením k různým aktivitám, značkám, názorům a hnutím. Je to část 

proklamací, která je silně zasazená do kulturního prostředí, ve kterém uživatel žije a 

které je mu blízké. Toto je jedna z částí, které může prostředí sítě velmi ovlivnit. 

Kolik uživatelů by do svého profilu začlenilo oblíbené citáty, kdyby na ně nebyla 

v profilu speciální kolonka? Facebook i Nyx vyloženě vybízejí k přiřazování, 

Facebook pomocí fanouškovských stránek a profilu, Nyx pomocí diskuzí a výčtových 

částí profilu. Stejnou hodnotu jako přiřazení má i odmítnutí: například skupiny 

Mám rád nedělní rána a Nesnáším Dádu Patrasovou a tu její tlustou žížalu! nebo 

odmítnutí účasti ve skupině Hubneme do plavek. 

(iii) narativní / Já o sobě (Narrative = First Person Self), kam patří vlastní 

projev a popis sebe sama, který je součástí většiny profilů. Facebook konkrétně 

vybízí k napsání několika málo slov a jen málokterý uživatel se rozepíše výrazně více 

(Zhao, 2008). Většina popisů v jeho zkoumaném vzorku ale obsahovala jistou výzvu 

k prozkoumání profilu, např.: „To je pro mě, abych věděl, a proto tebe, abys to 

zjistil.“68 Zhao také poznamenává, že i když jde o popis sebe, často v něm uživatelé 

odkazují na „své“ skupiny, tj. spíše než aby se odlišovali a vymezovali, přiřazují se 

k již vytyčeným skupinám.69  

 
Implicitní 

 

  
Explicitní 

   

Vizuální                Výčtové Narativní 

Já jako herec              Já jako konzument Já o sobě 

Posty, fotografie atp.      Zájmy, koníčky, značky atp.               Vlastní popis, projev 

 
Tabulka II: Rozložení projevů identity (Zhao, 2008:1824) 

                                            
67 Showing without telling (Zhao, 2008:1825, vlastní překlad) 
68 It’s for me to know and for you to find out! (Zhao, 2008:1826, vlastní překlad). 
69 Zhao vidí příčinu tohoto pasivnějšího přístupu právě v prostředí sítě, která nabízí – tj. preferuje – přiřazení 
a vytváření ucelenějších skupin (Zhao, 2008:1825). 
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7. Metodologie 

Cílem této práce je prozkoumat motivace k používání sociálních sítí a také to, jak 

prostředí samotných sítí ovlivňuje způsob, jakým se na nich uživatelé prezentují a jak spolu 

tyto oblasti mohou souviset. Konkrétně mě zajímalo, jestli mají respondenti tendence si 

udržovat jednotnější přístup k sebe prezentaci nebo podléhají různým vlivům, jak celkově 

vnímají sebe sama on-line, jak vnímají celé prostředí sítě jako nástroj uchopení své 

identity. K tomuto účelu jsem si vybrala dvě odlišně fungující sítě a zároveň  zvolila 

různorodý výběr respondentů, abych získala různorodé pohledy a přístupy. 

Vzhledem k podstatě informací, které mě zajímaly, jsem se rozhodla pro kvalitativní 

výzkum, který se neomezuje na polarizované nebo škálové odpovědi. Prezentovaná data 

tak v žádném případě nejsou reprezentativní. Mohou i tak sloužit jako zajímavý zdroj 

postřehů, které mohou být později podrobeny hlubšímu zkoumání. 

Výzkum sestával z předběžné analýzy profilů (přehledově) a následného hloubkového 

rozhovoru nad podobou, způsoby užívání a motivací uživatelů ve vztahu k jejich identitě 

on-line. Využívám obdobné rozdělení jako Zhao (2008), tj. na implicitní a explicitní 

projevy identity, na škále od popisných, výčtových a obrazových materiálů. Současně jsem 

použila jednoduchý diagram, který na základě svých výzkumů představili Brandtzæg a 

Heim (2011).  

Opustila jsem od původního záměru práce – sledovat konkrétní aktivity a detailně 

analyzovat profil, protože jsem se jednak setkala s technickými problémy (spolehlivost 

získaných dat a jejich relevance), ale také jsem si v průběhu psaní práce uvědomila, že tyto 

informace nejsou stěžejní. Více, než co přesně minutu po minutě dělají, mě zajímalo, co si 

o daných aktivitách myslí, jak k nim přistupují a proč. Zkoumat reálné užívání a pohyb na 

síti v konfrontaci s tímto výzkumem může být dost dobře pokračováním této studie.  

7.1.  Polo-strukturované rozhovory 

Jako hlavní metodu pro svou práci jsem si vybrala polo-strukturované osobní 

rozhovory, které sice rezignují na standardizovaný a plně kontrolovatelný postup ve 

výzkumu, zato umožňují aktivní a otevřený dialog s respondenty.  

Tyto polo-uzavřené až otevřené rozhovory nelze zaměnit za volnou konverzaci, je 

nutné, aby si výzkumník zachoval kontrolu nad směřováním otázek. K tomu slouží tzv. 

výzkumná příručka nebo šablona (interview giude), která obsahuje základní okruhy témat 
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a základní otázky (např. Deacon at al, 2007, Hendl, 2008). Není třeba dodržovat jednu 

časovou souslednost, důležitější je sledovat dynamiku rozhovoru a soustředit se na oblasti, 

ke kterým má uživatel co říct nebo které mu z nějakého důvodu připadají důležité. Tuto 

metodu lze proto popsat jako zaměřený rozhovor (conversation with a purpose) 

(Lindlof In Deacon, 2007:67). 

V těchto rozhovorech je třeba se co nejvíce vyvarovat zavádějícím otázkám, i když 

samotné položení konkrétnější otázky může být částečně zavádějící. Ne každý má totiž na 

vše názor a respondenti si často instantně formulují názory, aby vyhověli tazateli. (Deacon 

et al., 2007:76). Proto je třeba pečlivě naslouchat a nechávat jim dostatek prostoru 

k rozvedení témat, které považují za důležitá. Právě identita je složitý koncept, který mohl 

dost dobře každý z respondentů chápat jinak. Proto jsem se vyhýbala přímým otázkám 

ohledně identity, ale rozváděla jsem debatu kolem používání a chápání nástrojů k jejímu 

formování (viz Zhao, 2008). 

Obdobně jako u jiných metod je především zapotřebí spolupráce respondentů. 

Otevřené rozhovory vyžadují více času, detailní vyptávání je někdy únavné nebo snadno 

přesáhne meze toho, co uživatel chce nebo nechce sdílet. Je proto zapotřebí zvolit citlivý 

přístup. Například méně sdílní nebo méně sebevědomí respondenti mohou mít tendence 

vyhovět tazateli nebo se snažit odpovídat, jak nejlépe umí, což nemusí nutně znamenat tak, 

jak téma doopravdy  vnitřně vnímají. Na druhou stranu lze touto metodou získat data, 

která standardizované metody neumožňují. Zároveň osobní kontakt a možnost rozvést 

otázky i odpovědi redukuje vzájemné nepochopení (Deacon et al., 2007). Abych se vyhnula 

názorovým střetům ve skupině, zvolila jsem formu neformálního rozhovoru mezi čtyřma 

očima. Neformální rozhovor předpokládá, že se tazatel vypořádá s tím, že každý 

respondent je jiný. Je třeba flexibilně reagovat na aktuální rozpoložení, rozvíjet nebo 

ukončovat hlubší debaty, vracet se k řečenému a snažit se pochopit a propojit si indicie, 

které respondent poskytuje.  

Zohlednila jsem své spíše drobné zkušenosti s vedením osobních rozhovorů a vybrala 

jsem si otevřené respondenty, o nichž jsem předpokládala, že nebudou mít problém sdílet 

své názory a nebudou mít tendenci podléhat případnému ovlivnění tazatelem. 

7.1.1.  Postup 

Po pečlivém výběru jsem se s respondenty setkala na předem smluveném místě, ve 

většině případů to bylo u nich doma, aby se během rozhovoru cítili dobře a měli své 
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zázemí. Rozhovor jsem vedla neformálně, aby se cítili přirozeně a kromě svých odpovědí se 

nemuseli soustředit na mluvený nebo non-verbální projev. Všichni respondenti mi dali 

svolení, že mohu veřejně použít jejich výpovědi pro akademické účely a v práci uvádět 

jejich uživatelská jména. 

Všichni z respondentů věděli pouze přibližnou oblast mého výzkumu, s detaily jsem je 

seznámila na místě, abych se vyhnula tomu, že si připravují odpovědi nebo nějak zásadně 

přehodnocují svůj přístup k tomuto tématu.  

Po úvodním neformálním rozhovoru a seznámením se s přibližnou strukturou jsme 

přešli přímo k nahrávání a rozhovoru nad jejich profily, které jsme společně procházeli na 

počítači. Respondenti byli ujištěni, že mohou rozhovor kdykoli ukončit, neodpovídat nebo 

se naopak ptát. Během rozhovoru jsme vždy udělali několik přestávek, protože odpovídat 

v kuse několik hodin je náročné. Délka rozhovoru nebyla předem stanovena, ve většině 

případů se pohybovala kolem 2 hodin.  

7.1.2.  Výzkumné okruhy 

Ve svém výzkumu jsem se snažila najít spojitosti v používání, motivací a identitou 

uživatelů. Polo-strukturované rozhovory se odvíjely od jejich percepce sítí, jejich osobní 

reflexi svých aktivit a od nástrojů, které k budování identity jednotlivé sítě poskytují (viz 

Zhao, 2008).  V rozhovorech se okruhy volně prolínaly podle toho, jak respondenti 

myšlenkově střídali a propojovali témata. 

Přibližné okruhy: 

Co tě zavedlo na tuto síť a jak se vyvíjela tvoje aktivita? 

Proč, jak a k čemu tyto sociální sítě používáš? 

Co tě podle tebe na tvém profilu nejlépe vystihuje a proč? 

Do jaké míry reflektuješ možnosti sítě a k čemu je využíváš? Proč? 

Vidíš nějaké tendence ve své sebeprezentaci, jaké? 

Jak se přizpůsobuješ prostředí sítě? (rozhraní, sociální kontext) 

Rozlišuješ své kontakty? Jak a proč?  

Jaký vliv, pokud nějaký, mají na tvou prezentaci? 
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Vnímáš sítě jako nástroj pro budování sociálního kapitálu? Jak a proč? 

Jak rozlišuješ veřejný a soukromý prostor? 

Co, jak a proč vyjadřují různé složky tvého profilu? 

 

7.2.  Výběr respondentů 

Pro tuto kvalitativní studii jsem se rozhodla vytvořit skupinu pěti respondentů, které 

jsem si vytipovala ze svého okolí nebo na doporučení dalších uživatelů. Zvolila jsem tedy 

metodu sněhové koule (Hendl, 2008). I tak museli uživatelé splňovat určité 

předpoklady: 

7.2.1.  Kritéria výběru a dopad na výsledky studie 

Základní kritéria pro výběr respondentů byla následující: 

1. Obdobný věk (cca 30 let: nejmladší respondentce bylo 26, nejstaršímu 

respondentovi 32 let) 

2. Aktivní účty na obou sítích, a to déle než rok 

3. Aktivní používání obou sítí (tj. minimálně 1x měsíčně se přihlásí) 

Věk se ve většině výzkumů sociálních sítí prokazuje jako jeden z nejsilnějších faktorů 

ovlivnění aktivit a vnímání sítě (např. boyd, 2008; Erban, 2011). Snažila jsem se najít 

uživatele, kteří mají relativně podobnou uživatelskou zkušenost (tj. aktivně se projevují 

nebo projevovali na obou sítích) několik let70 a procházejí podobnou životní fází (25 – 30 

let). Do všech rozhovorů se promítaly oblasti, které tvoří jejich každodenní rutiny: práce, 

škola a případně zájmy, bez rodinných povinností. 

Shodou okolností měli všichni respondenti vyšší vzdělání (ne nutně univerzitní) a 

pocházejí nebo delší dobu žijí v Praze, což někteří vyhodnotili jako fakt, který ovlivňuje 

jejich on-line chování. Vyšší vzdělání ani místo bydliště nebyly primárním, výběr vychází 

zřejmě z kruhů, ve kterých se pohybuji. Tohoto faktu jsem si byla vědoma předem a 

nevyhodnotila jsem jej jako zásadní. Rozhovory s jiným sociálně-kulturním pozadím by 

zajisté poskytly jiné informace. Na druhou stranu můj výběr představuje rozmanitost 

                                            
70 I uživatelská neaktivita má svou výpovědní hodnotu. Pro rozvinutí debaty jsem se ovšem rozhodla vybrat 
aktivnější uživatele, protože jsem předpokládala, že respondenti s bohatší uživatelskou zkušeností budou mít 
i jasnější názory ohledně svých aktivit a fungování sítě. Aktivitou jsem rozuměla fakt, že se minimálně jednou 
měsíčně zalogují, nemusí se vždy nutně projevovat. 
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v relativně jednotné skupině. O to zajímavější je sledovat drobné/zásadní rozdíly v jejich 

výpovědích. 

Vzhledem k tomu, že zatím nemám s podobnými rozhovory rozsáhlé zkušenosti, brala 

jsem fakt, že respondenti jsou osobnosti, které mají své názory a širší rozhled, jako 

pozitivní fakt, který se mi osvědčil: dokázali velmi pohotově, konzistentně a jasně reagovat 

na mé otázky. Během rozhovoru bylo vidět, že o mých otázkách přemýšlí a po rozhovoru mi 

většina z nich přiznala, že to byla zajímavá reflexe. 

7.2.2.  Zhodnocení průběhu rozhovorů 

Řazení podle časové posloupnosti, pojmenování ID na Nyxu/Facebooku: 

EFFKA / EFFKA Z HOLEŠOVIC 

Effka je podle svých slov na obou sociálních sítích skoro pořád. Odpovídala snadno, 

lehce, měla své názory a o některých věcech zřejmě přemýšlela poprvé nebo na ně neměla 

názor, což svědčí o tom, že se nebála otevřeně přiznat, že nad něčím nepřemýšlí.71 

V rozhovoru poskytla zajímavý vhled do toho, proč a jak je vizualizace uživatele pro ni to 

nejdůležitější. 

JAKKILLER / JAKUB VÍT 

Jakub studuje  a pracuje, je aktivním uživatelem obou sítí. Do svých odpovědí 

s lehkostí  promítal své zájmy a studijní zaměření. Nad odpověďmi přemýšlel a po 

rozhovoru uznal, že pro něj účast ve výzkumu byla zajímavou reflexí vlastního chování on-

line. Jakub v rozhovoru uvažuje například nad tím, proč nezrušit svůj účet na Facebooku. 

YAMANGO / PAVLA BX 

Pavla patří k prvním vlnám uživatelů Nyxu, v současnosti ale většinu času tráví na 

Facebooku. V odpovědích občas hledala správná slova, aby mohla detailněji rozvést své 

názory. Pavla popisuje, jak síť Facebook začala používat jako nástroj k budování pracovní 

image. 

KOUDY / MARTIN KOUDY KAUTSKÝ 

Martin užívá obě sítě, patří mezi kontroverznější ID Nyxu a mezi velmi aktivní 

uživatele Facebooku. Obě sítě začal využívat pro jejich potenciál rozvíjet jeho podnikání 

                                            
71 V podobných rozhovorech mají respondenti tendence snažit se vypadat dobře, bojí se, aby nezněli nebo 
nevypadali hloupě, pokud by případně něco nevěděli nebo o tom jednoduše nikdy nepřemýšleli. Fakt, že 
respondentka uznala, že neví, může svědčit o její otevřenosti během rozhovoru. 
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s počítačovou technikou, a to i přesto, že většina jeho aktivit má spíše relaxačně-

společenský charakter. Rozhovor s Martinem trval téměř tři hodiny.  

REM / ADAM GEBRIAN 

Adam je ikonou české architektonické komunity. Věnuje se především propagaci 

architektury a urbanismu. Adam na síti hledá otevřenost a reflexi od ostatních uživatelů, 

jeho facebookový profil se (možná proto) stal platformou pro veřejnou debatu. Profil na 

Nyxu má cca 10 let, v současnosti je spíše pasivním uživatelem. V rozhovoru také popisuje, 

proč je pro něj veřejná debata na soukromém profilu přijatelnější než debata na otevřeném 

diskuzním fóru. 

7.3.  Analýza dat 

Pro analýzu dat jsem obdobně jako kolega Erban zvolila kombinaci několika metod 

kvalitativní analýzy: vytváření trsů, zachycení vzorců a vyhledávání a vyznačování vztahů 

(Miovský, 2006). 

(i) Metoda vytváření trsů funguje na seskupení a konceptualizaci dat (výroků) do 

skupin dle vybraných jevů. Skupiny (tzv. trsy) vznikají na základě vzájemné podobnosti, 

v mém případě tvoří skupiny výroky ke specifickému tématu nebo tematickému celku.  

(ii) Metoda zachycení vzorců ( tzv. gestaltů) je v podstatě prostý analytický 

nástroj, který spočívá ve vyhledání opakujících se vzorců a jejich zaznamenání. Cílem je 

vyhledat obecnější principy, vzorce nebo struktury, které jsou vázané na určité jevy, 

kontext atp. Skládáním obdobných dat z různých zdrojů vznikají celistvější výklady 

zkoumaného fenoménu. 

(iii) Metoda vyhledávání a vyznačování vztahů potom slouží k vyhledání 

souvisejících vztahů, proměnných a vnějších souvislostí se zkoumaným fenoménem. 
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8. Analýza  respondentů 

V následujících odstavcích stručně shrnu závěry z jednotlivých rozhovorů, ve kterých 

se pokusím vykreslit, jak konkrétně se u těchto respondentů propojují zkoumané oblasti. 

8.1.  ID EFFKA/ Effka z Holešovic 

„Kdybych si založila novej účet, asi bych úplně ztratila kus nějaký svojí 

identity.“ 

Effka je aktivní uživatelkou obou sítí, tráví na nich průběžně prakticky celý den, 

především během pracovního týdne. Místo, kde se připojuje, ovlivňuje množství její 

konzumace – Nyx jako méně známá síť, také méně obrázková, je pro ni přijatelnější v práci 

než všeobecně známý Facebook. 

Effka si nemyslí, že se na Facebooku nebo Nyxu chová a prezentuje jinak, než off-line, 

nebo že by záměrně a výrazně měnila svou stylizaci. Se svými účty je sžitá, dlouhodobě je 

buduje a má pocit, že o ní mají vypovídající hodnotu. 

„Kdybych si založila novej účet, asi bych úplně ztratila kus nějaký svojí 

identity. Na Nyxu jsem nezměnila ikonku nikdy. Jen poslední dva měsíce, protože 

jsem měla zlomenou nohu. Nerada tyhle věci měnim, protože to tak k tomu ID 

patří.“ (Potřeba kontinuální prezentace, zakořenění) 

Z rozhovoru ale vyplynulo, že velmi citlivě vnímá prostředí jednotlivých sítí a jejich 

uživatele. Ve výsledku se projevuje různě, a to vždy jak v rámci dané sítě, tak i vzhledem ke 

skupině, které jsou její aktivity/obsahy určené. Roli hraje i to, jestli se zná s uživateli dané 

skupiny osobně. 

„Prezentuju se na Nyxu úplně stejně, jako bych se prezentovala na Facebooku. 

Možná, že na Nyxu si dělám míň legraci nebo tak, protože tím, že tam nejsou jen 

moji kamarádi, který znám, tak se prezentuju úplně stejně, jako bych se 

prezentovala v reálnym světe. Všechno je veřejný, za avatara se neschovám.“ (Vliv 

anonymního prostředí, vliv vzdálených skupin, nepochopení bez soobní nebo delší 

zkušenosti) 

Na obě sítě ji přivedla její tehdejší off-line sociální síť. Obě sítě používá účelově – 

hledá a sdílí informace nebo zábavu. I když je poměr mezi rekreačním a informačním 

zaměřením výrazný (2:1), informací si cení více. Effka je velmi aktivní v hudební komunitě, 
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ke které také směřuje většinu svých obsahů. Facebook i Nyx využívá jako svou vizitku, a to 

především pomocí fotografií, ze kterých ji mohou poznat ostatní a kterými prezentuje svou 

přítomnost na akcích a vazby na další členy hudební komunity. Vyžaduje také zpětnou 

vazbu, na Facebooku (vzhledem k jejímu chápání profilu) osobní, na Nyxu polo-veřejnou. 

 „Část, která mě nejvíc charakterizuje, jsou asi ty fotky. Fotek tam mám 

relativně dost. Hlavně z párty, ráda se bavim.“ (Fotografie jako výpověď) 

„Relationship status důležitej není, to nezjišťuju, protože znám všechny lidi, 

který tam mám, a minimálně párkrát do roka se potkáme osobně. Není to důležitý, 

spíš z nudy, vědět novou informaci. Mám to vyplněný proto, abych až budu zadaná, 

abych to mohla změnit a všichni mi mohli blahopřát. A pak zase zpátky, kdy mě 

budou litovat.“ 

„Nyx je dobrý prostředí k seznámení, protože je tam tematická diskuze. Máš 

něco společnýho a vidíš, kdo se jak projevuje, kam chodí a s kym a tak.“ (Tematické 

řazení, zasazení do kolektivu) 

 Effka si tak buduje image někoho, kdo je aktivní v pražské hudební sféře, a to jak 

jako pozorovatel (docházení na společné akce), tak i jako vystupující (fotky a informace 

z koncertů). Vzhledem k typu komunity (alternativní hudba) necítí, že by musela nějak 

svou sebeprezentaci usměrňovat, přirozenost je součástí stylizace samotné, ale obsah 

rozhodně kontroluje. 

„Starám se hlavně o svůj obsah, ten směřuju hlavně ke svým nejčastějším 

známým, které vídám osobně. Těch je třeba 100.“ 

 „Gró mého profilu na Nyxu je to, jaký sleduju diskuze. To je věc, která ukáže, 

jestli máme společný téma a co toho člověka zajímá. Fotky mám taky, pár fotek. A 

pak další, třeba linky na MySpace a tak. To, co mě zajímá, je, jaký maj společný 

známý.“  

„Snažim se být vtipná. Komentuju fotky, který se mi líběj. Radši nekomentuju, 

než abych komentovala negativně. Někomu s třeba ty fotky líbí, nechci je zklamat, 

nechci říct vážně, že se někomu něco nepovedlo. Obzvlášť přátelům.“ (Snaha o 

pozitivní komunikaci, zasazení vztahů off-line) 
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„Nechci psát jen tak kraviny. Přemejšlim, než něco někam dám. Chci být věcná, 

ne emocionální výlevy. Chci, aby se zamysleli nad tím, co píšu.“ (Vztahování 

obsahu k publiku, prezentace skrz význam) 

Zařazení do této komunity ovlivňuje i její politiku sdílení informací. Její profil na 

Facebooku pro ni má dvojaký charakter: je určený výlučně přátelům, ale ochotně jej otevře 

i pro nové kontakty v hudební komunitě, nikomu dalšímu. Vzhledem k tomu, že se její sítě 

i skupiny prolínají a na každé našla způsob, jak oddělit soukromou komunikaci se silnými 

vazbami (pošta, uzavřené skupiny) a veřejnou komunikaci (zeď, veřejné diskuze), nemá 

pocit dvojakosti. Její projev a sdílený obsah reflektuje aktuální prostředí – v soukromé 

komunikaci počítá s tím, že ostatním může věřit a že ji znají, tj. neodsoudí na základě 

promluvy vytržené z kontextu (soukromé skupiny na Nyxu, Facebook). Tematicky vnímá i 

obsahy. 

„Neventiluju pracovní věci do veřejných diskuzí. Protože nevim, kdo je za 

každým ID. Nevim, kdo to je. Do privátních píšu cokoli, protože ty lidi znám. Ani 

nesdílím do veřejných auditek osobní záležitosti, vztahový, co by šly třeba zneužít, 

hlavně i s dalšíma lidma. Od toho mám privátní auditka.“ (vliv CMC, veřejný a 

soukromý prostor) 

„Na Nyxu řešim víc informací, zdroj kvalitních informací než Facebook. Nahatý 

fotky bych na Nyxu snesla. Protože na Facebooku je to můj profil, ale na Nyxu je to 

spojený s X různýma příspěvkama jinejch lidí a profilů, nemáš to schraňovaný 

jeden člověk v jednom malym prostoru. Líp se to ztratí. Ale pořád je to veřejný, 

veřejnější. Kontext je jinej.“ .“ (Effka poukazuje na zásadní rozdíl ve vnímání 

projevu, který vychází z kontextu ostatní komunikace, tj. na Nyxu tematicky a jako 

komunita, na Facebooku v rámci jednoho profilu, vytrženě z kontextu vazeb.) 

ZÁVĚR 

Effka z Holešovic alias ID EFFKA má jasnou koncepci sebeprezentace, která vychází 

z toho, jak sítě používá (motivace a způsob užívání). K vnitřním střetům dochází 

minimálně, protože odlišné skupiny buď udržuje stranou nebo dostatečně spolehlivě 

kontroluje sdílený obsah a svůj vlastní projev. Svou identitu orientuje především k lokální 

hudební komunitě, do které sama patří a je v ní velmi aktivní. Podobnou stylizaci vytváří 

na obou sítích. Podle situace a prostředí (veřejnosti komunikace) střídá střízlivý a 

přátelsky-uvolněný projev. 
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8.2.  ID JAKKILLER / Jakub Vít 

„Můj bratranec je Jiřina Bohdalová, chápeš to?“ 

Jakub obdobně jako Effka používá obě sítě neustále, především v práci jako 

odreagování. Na Facebook má ambivalentní názor. Oceňuje jeho jednoduchost a 

výkonnost, ale kritizuje jeho zásahy do soukromí a omezené možnosti vlastního nastavení. 

Kdyby věděl, že nebude sociálně vyloučený, odhlásil by se. Zároveň reflektuje, jaký vliv má 

používání sítí na ostatní komunikaci.  

„Záleží mi na těch lidech. Nechci bejt vyloučenej. Já jsem třeba nemohl pozvat 

lidi na narozeniny, protože jsem neměl Facebook. Kamarád to pozval za mě.“ 

(Sociální vyčlenění) 

„Mám rád tu efektivitu, ale vadí mi, že je člověk závislej na jedný stránce, 

systému. Facebooku. Mám pocit, že mě (Facebook) nutí k aktivitě, novinky, zkuste 

tohle, přidejte si lidi, nabízí to spoustu věcí. Otravuje mě to. Nutí mě a cejtim se 

manipulovanej. Ignoruju to, ale...“ (Kritický pohled uživatele Jakuba Víta na 

podbízivé prostředí sítě.) 

„Všichni se na to dívaj - je to efektivní a zjednodušuje to komunikaci. Mám 

strach, že to už jinak nejde a nepůjde. Bez Facebooku jsi vyloučenější, nevěděl jsem o 

akcích, dozvěděl jsem se o nich až někdy potom. Kdo ti dneska zavolá a řekne, pojď 

někam....dřív se to stávalo.“ (Jakub komentuje možnost sociálního vyloučení a 

technologické změny, která mají vliv na chování uživatelů.) 

Jakub se marně snaží nepouštět si na profil na Facebooku jiné skupiny, něž jsou jeho 

přátelé, před kterými se nemusí přetvařovat. Často neodolá sociálnímu tlaku a přidá si i 

spolupracovníky. To neznamená, že se začne stylizovat mírně jinak, jen ví, že data, která 

sdílí, se mohou dostat i tam, kam nezamýšlel. 

„To se mění, jak si přidáváš další skupiny lidí, tak prostě seškrtáváš. Já tam nejdřív 

měl jen nejbližší přátele. Teď kolegy a tak dále. Takže limituju to, co tam dám. Ale jsou 

věci, co mi vaděj, a ty, co mi nevaděj.“ (Jakub reflektuje odlišnosti skupin a jejich blízkosti, 

úprava sebeprezentace na základě jejich začlenění do profilu.) 
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„Asi to tak je, že si na Facebooku nemůžu vybrat lidi, tak si je přidám a nevyhnu se 

jejich názorům, protože se to prostě očekává.“ (Komentuje sociální tlaky dané off-line 

vztahy.) 

Je si vědom možného zneužití dat nebo nechtěného sdílení, proto má profil otevřený 

jen pro své přátele a i s nimi sdílí jen několik málo fotografií. Pro Jakuba je důležité téma 

přetvářky, pokrytectví a mystifikace na Facebooku, které nepřímo souvisí i se soukromím a 

právě uživatelskými svobodami. Jakub si chce totiž se svou identitou hrát. Připadá mu to 

přirozené a zábavnější.  

„Každej se nějak profiluje jinak, než to, co je. Lidi mají potřebu se modifikovat, 

měnit se. To je potřeba lidem vlastní. A to se odráží i na Facebooku. Když mám 

možnost si tam zadat nějaký jiný jméno, tak proč ne, to ti dodá něco – zábavnou 

část toho života. Svoje jméno si navíc nevybereš. Tady si to lidi můžou spojit s tou 

fotkou a vnímat to úplně jinak...“ (Jakub vidí potřebu stylizace jako přirozenost, hru 

a mystifikaci jako výsadu on-line prostředí.) 

„Facebook mě naštval, protože mi zakázal si změnit jméno. Jasně, na Nyxu si 

ho dáš a nic s tim neudělás. Předtim mi ale dali možnost, byl jsem tam jako 

Opočlověk. A pak jsem si změnil e-mail, na novej – jakub.vit@gmail.com, a ono mi 

to změnilo moje jméno na moje občanský jméno. A normálně už mi to nechce dovolit 

změnu. To mě naštvalo, chtěl jsem ho vypnout a tohle je důvod, proč to jednou 

vypnu. Chtěl jsem to, hlavně mi to změnili násilně. Mrzí mě to. Tu politiku chápu, ale 

nemají být takhle omezený.“ (Restriktivní politika vedení politiků uživatele odrazuje, 

sociální vazby jej nutí zůstat.) 

„Můj bratranec je Jiřina Bohdalová. On nenávidí Facebook a štve ho, že u něj 

prostě sedí. Furt. Je posedlej tim, že tam ten Zuckerberg sedí a pozoruje nás a nutí 

nám věci. Paradoxně u toho sedí často... A jsou lidi, jako můj bratranec (Jiřina 

Bohdalová, pozn. ), Facebook pokrytci, který se tam schovávaj za jinou identitu, 

ale stejně tam je...potřebuje tam bejt. A najdeš si tam i jeho fotky. Poznáš ho tam.“ 

(Jakub kritizuje pokrytectví a nutnost být na síti, z různých důvodů) 

Svou identitu na Facebooku ani Nyxu Jakub zřejmě neorientuje vůči žádné 

konkrétní skupině, vnímá sice rozdílné sestavy, ale ty nemají zásadní hierarchii. 

Celkově se snaží na obou sítích zachovávat především vizuální anonymitu, raději 

se projevuje svými názory a komentáři, případně video obsahem. 
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„Můj profil – prezentuju se jako mladý vtipný chlapec. Perspektivní? No to nevim.“  

„Když sdílim, tak mám často v úmyslu lidi pobavit a čekám zpětnou vazbu. Ale je mi 

to jedno.“ 

„Mám (v profilové fotce i avatarovi) oko, mně se líbí, že se dívá, na všechny ty 

posty, co tam jsou. To oko taky trochu znervózňuje. Chci trochu vyprovokovat 

ostatní.“ (Jakub promlouvá skrz svou profilovou fotku, burcuje.) 

Sítě využívá rekreačně i informačně, proto preferuje Nyx. Obdobně jako Effka si cení 

informací, ale výrazně více času tráví rekreačně. 

„Já jsem tam šel vážně proto, že mě zajímaly ty odborný diskuze. Na Nyxu 

můžeš získat spoustu informací, jsou tam lidi, který tomu fakt rozumí a sdílej s 

ostatníma.“  

ZÁVĚR 

Jakub Vít alias ID JAKKILLER má  mnoho rovnocenných skupin (škola, sporty, 

práce), kontroluje se především před spolupracovníky, ale jinak se projevuje úplně volně: 

kritizuje, sdílí, propojuje se. Více než prezentace vůči určité skupině je pro Jakuba hlavním 

tématem anonymita a zneužívání informací. Proto se ve své stylizaci pokouší o hru, 

mystifikaci, pokus o návrat k anonymitě, snaží se svou identitu spíše skrývat, než aby ji 

přiřazoval k určité skupině. Naopak, vyrovnaně se přesouvá své zaměření podle aktuální 

potřeby. 

 

8.3.  ID YAMANGO / Pavla Bx 

„Komunikační rozprsk funguje!“ 

Pavla byla dříve velmi aktivní na Nyxu, v současnosti přesunula svou energii na 

Facebook. Přihlašuje se každý den několikrát skrz záložky tak, aby měla obsah vždy snadno 

a rychle po ruce. Na Nyx se dostala tak, že její blízké okolí usoudilo, že by tam měla být (tj. 

vtáhlo ji na síť), na Facebook se přihlásila sama, aby mohla být v kontaktu s roztroušenými 

skupinami přátel v zahraničí (aktivita k integraci).  

Pavla  kvůli práci začala Facebook využívat jako nástroj k vlastní publicitě a 

získávání informací a kontaktů ve svém oboru (bridging i bonding). Rozhodla se si 
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z Facebooku vytvořit svůj polo-veřejný profil (vlastním výběrem širších kontaktů, ne 

nastavením soukromí), pomocí kterého se dostává a komunikuje s lidmi ze svých skupin. 

Uvědomuje si, že takový cíl vyžaduje pravidelnou správu profilu. Obdobně používala i 

Nyx, kde si ale nebudovala identitu pod svým jménem, spíše jako virtuální osobnost. Asi i 

proto kdysi sdílela nahé fotky. 

„A to svědčí o tý anonymitě. Buduješ si tam jinej profil, takovej, kterej není 

spojovanej s tvym jménem, nebo tim, co děláš. Je to taková hra.“ (Vnímání CMc a 

odlišné netiquette sítě, hravost anonymní komunikace i stylizace.) 

„A proč jsem nahrávala fotky? To souvisí s věkem, bavilo mě, že se líbim 

klukům a tak, ukazovat se. To bych na Facebooku neudělala. Nikdy. Ani předtim. Už 

jen proto, že tam máš svoje jméno.“ (Vnímání odlišného sociálního kontextu, 

napojení na off-line realitu, tematické zařazení.) 

„Teď už je to zase úplně někde jinde. Těch věcí tam mám dost. Přispívám 

hodně, co se týče fotek nebo informací. Ale třeba osobní věci, o mě, to tam nemám.“ 

„Zase v posledním roce ho používám úplně jinak, víc jako nástroj, jako adresář 

– pracovní – udělala jsem takovej shift. Používám ho ke komunikaci s 

kamarádama, ale teď jsem pochopila, že ho můžu dobře využívat i pracovně – když 

něco potřebuju sehnat, někoho... To souvisí s mou prací – produkce – hodně 

propojuju lidi. Snažim se tam být jakžtakž aktivní, abych se lidem objevovala v tom 

Newsfeedu, protože pak, když budu něco potřebovat, tak mě uvidí spíš, než kdybych 

tam jednou za půl roku něco postla...“ (Reflexe potřeby kontinuální komunikace, 

využití sítě jako nástroje.) 

Tím, že rozšířila své kontakty o osoby, se kterými nemá přímo silné vazby, uzpůsobila 

i svou veřejnou stylizaci do neutrálního image. Sdílí především obsahy spojené 

se svým oborem (design) a očekává zpětnou vazbu, uvědomuje si dosah své sítě. Se svými 

blízkými komunikuje soukromě (pošta) nebo na jejich zdech/skupinách, tj. ne v rámci 

svého prostoru. Během komunikace s těmito skupinami (přátelé, silné vazby) mění i svůj 

projev. 

„Já si hlídám jazyk dost, i na Facebooku. Mluvim – podle toho, s kým se bavím. 

Většinou se snažim psát s háčkama a čárkama, spisovně na svý zdi. Nebo když na 

něco rychle reaguju, tak třeba bez. Sama nemám ráda, když někdo píše jako prase.“ 
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Pavla nevyhledává otevřenou exhibici, volí spíše nenápadné způsoby, jak o sobě 

sdělit něco ostatním: sdílením obrázků, linků, které jsou často bez komentáře, ale nějak ji 

vnitřně vystihují. Sdílí tak sebe sama pro ostatní, protože očekává reakci, a dokonce se jí 

dotkne, pokud se žádná nedostaví. Proto jí svým způsobem vyhovuje tajemnější Nyx, který 

je pro ni hravějším nástrojem než Facebook, nicméně nemá takový dosah a jeho 

uživatelské rozhraní není vhodné pro rychlé sdílení.  

„Zaměstnání je něco, čim žiju a fakt se za to nestydim, je to něco, co ráda řeknu 

veřejně. Chci s tím být spojovaná. Vzdělání mi připadá důležitý, ano, to je taky něco, 

s čím chci být spojovaná. Třeba hudba pro mě nic moc neznamená, často mi to 

někdo pošle.“ (Odlišná relevance výčtových informací, která na profilu splývá.) 

„Sama o sobě nic psát nebudu. Fotky nahraju, pak i komentář. Ale tam jde o to, 

že ten krok musim udělat já. Zhodnotit, jestli je to tak důležitý, abych to tam napsala 

(o sobě) a moc takovejch věcí není. Někdy, když mě napadne nějakej trapnej fór 

nebo hlod, tak si řeknu, že to je tak trapný, že si to tam napíšu. Málokdy řikám, co 

dělám.“ (Pavla aktivní sebeprezentaci vidí jako pózu, chce být autentická. Vliv 

introvertní osobnosti.) 

Pro vlastní zkoumání ostatních ale preferuje Facebook. Kromě snadného a 

anonymního pohybu na této síti oceňuje právě to, jak jednoduše lze zjistit informace o 

ostatních. V podstatě vyhledává to, co sama nenabízí, a zároveň zkoumá, jak ostatní se 

svými profily zacházejí, aby zlepšila svou osobní prezentaci. Má vlastní systém indicií, 

podle kterého hodnotí ostatná profily.  

„Jestli chceš využívat Facebook na sdílení informací, tak je to fakt dobrý. 

Třeba předtim jsem rozhodně takhle nevyužívala, že bych stalkovala kamarády, že 

bych rozklikávala jejich profily.“ (Pavla reflektuje změny v používání, který vyplynuly 

z možností prostředí sítě.) 

„Navíc vykřikovat to, že nejsem ve vztahu, je ještě víc debilní, než řikat, že jsi ve 

vztahu. Tím prostě dáváš najevo, že v tom vztahu chceš bejt. Podle mě. Je to výzva, 

seznamka. A to není důvod, proč já mám Facebook.“ (Informace jako prohlášení, 

výzva.) 

„Mít na Facebooku 0-100 přátel, z toho něco vyplývá, nejsi moc aktivní. 100 - 

200, to je když máš jen kamarády, to je sympatický. A pak když to roste nahoru, to 
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je prostě už...pokaždý to něco vypovídá. Nad 500 přátel je to sběrna kontaktů.“ 

(Reflexe množství informací/kontaktů jako výpovědní hodnoty o uživateli i způsobu 

užívání sítě, které určují to, jak k nim Pavla může přistupovat.) 

Současný sociální kapitál si vybudovala především přes Nyx, kde se seznámila 

s řadou zajímavých uživatelů. Propojení s nimi pro ni znamená i určitou prestiž. 

K Facebooku naopak upíná naděje do budoucna, vidí ho jako nástroj k prohloubení svých 

kontaktů a vybudování image někoho, kdo je aktivní v designérské komunitě. Pavla 

jednoduše potřebuje být vidět. V závislosti na otevření svého profilu zredukovala své 

soukromé informace (umazala informace). Celkově je Pavla ochotná se spojit s někým, 

kdo je pro ni nějak významný nebo se s ním zná osobně jen minimálně, pokud uzná, že jde 

o dobrý „zdroj“. 

 

„Když někoho přijímám za přítele, musí projít takovou mojí osobní cenzurou. 

Jakou? To se liší. Ten člověk pro mě musí být zajímavej. Předtim to bylo 

znám/neznám.“  

„Ale reálně jsem v kontaktu tak se 100, možná fakt víc, nevim. Občas mě ale 

potěší, když tam proběhne nějaká informace od lidí, se kterejma jsem ten kontakt 

ztratila. Mám tam lidi, který můžu někdy v budoucnu chtít kontaktovat.“ 

„Věřim jim, i když je neznám. Asi jsem důvěřivá. Ale je dobrý, že nedostaneš 

často jednu odpověd, rádi si tam kontrujou nebo naopak podporujou. Takže získáš 

zpětnou vazbu od víc lidí. A to ti něco řekne. Je to výbornej nástroj na sběr 

informací.“ 

„Tam to frčelo úplně jinak (na Nyxu, pozn.). Lidi si přidávali do přátel o 

106....lidi si budovali seznam přátel. Bylo otázkou prestiže mít co nejvíc přátel. Kdo 

měl tři přátele, tak byl trapnej. 

 

ZÁVĚR 

Přístup Pavly Bx alias ID YAMANGO k vlastní identitě, své sebeprezentaci, se silně 

odvíjí od toho, co od sítí čeká, od jejích motivací. Roli v celém procesu hraje i prostředí sítě, 

především spojení s pravým jménem a možností zachování anonymity. V současnosti její 

profil na Nyxu vypovídá spíše o tom, jaká byla před několika lety, když nastoupila na 
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vysokou školu. O tom, jak se Pavla vidí dnes, vypovídá jen částečně. Není to vina sítě 

samotné (nevyhovující nástroje), spíše jako uživatelka změnila preference. Zaměřila se na 

síť Facebook, kde se její profil odvíjí především od jejího profesního zaměření a od 

skupiny, kterou s prací neformálně spojuje. Vliv na její sebeprezentaci má skupina 

kontaktů, se kterými nechce sdílet soukromé nebo kontroverzní informace, proto je ve 

výsledku nesdílí s nikým (veřejně). Pavla odosobňuje svůj profil, profesionalizuje ho a 

vůbec jí to nevadí, protože sdílet soukromé informace veřejně, a to i širší skupině přátel, jí 

je (už) cizí.  

 

8.4.  ID KOUDY / Martin Koudy Kautský 

„Moje image na Nyxu je tak strašně provařená a udělaná špatně, že ať 

udělám cokoliv, ty lidi nezmění svůj názor...“ 

Stejně jako předchozí respondenti je i Martin připojený téměř pořád, a to jak na  

PC/notebooku, ale nově i mobilně. Martin je úspěšný podnikatel, který se na obě sítě 

přihlásil proto, aby mohl rozvíjet své obchodní plány a kontakty. Na Nyxu se mu to 

povedlo: narazil na IT komunitu, se kterou mohl navázat obchodní styky (bridging). Na 

Facebooku se mu to naopak nepovedlo, a tak jej využívá jen občasně pro pracovní 

komunikaci v poště (prvotní kontakt), jinak jej má striktně uzavřený jen na okruh svých 

přátel a známých, tj. pouze bonding. To zásadně ovlivňuje skupinovou dynamiku a jeho 

uživatelský prožitek. 

„Ten profil jsem si založil, abych tu síť prozkoumal z hlediska reklamy...ale 

tehdy tam ještě nic nebylo....tak jsem začal být aktivní ohledně přátel, akcí...ty 

byznys plány se upozadily...Facebook, co se týče byznysu, má hroznej potenciál, je 

tam strašná základna uživatelů.“ (Martin komentuje komerční využití Facebooku, 

které pro něj bylo prvostní motivací, a které se mu neosvědčilo.) 

„Pozval mě tam kamarád, kterej řikal, že tam jsou zajímavý kluby a témata, 

systém, kterej by mě mohl zajímat z hlediska podnikání. Bral jsem to tak, že na 

Nyxu budou další lidi, který by si ode mě mohli koupit notebooky. Prostě ty Delly 

tehdy stály nějakejch 40-50 000 Kč. A ten kamarád mi řikal, že tam je taková ta 

střední a vyšší vrstva lidí, že to je uzavřenej systém pro chytřejší lidi. Elita, tak jsem 

si řikal, že tam třeba budou nějaký idioti, který si koupí počítač za padesát tisíc, 

super, úžasný. A našel jsem tam lidi, co skvotovali, jezdili na CzechTek, jezdili na 
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tyhle různý akce...tam tancovali na loukách, jedli houbičky a nikdo si počítač na 

začátku nekoupil.“ (Zpočátku s emu komerčně nepodařilo využívat ani Nyx. 

Komentuje také jeho vidění uživatelů Nyxu.) 

Komunita na Nyxu z Martina pro jeho aktivity a názory udělala symbol, černou ovci. 

Jemu nevadí jít proti proudu a v jistém smyslu se v protiargumentaci vyžívá. Martin si 

myslí, že na vině je zprostředkované polo-anonymní prostředí, kdy navíc uživatelé 

často jeho příspěvky vytrhnou z kontextu (vliv CMC). Ve výsledku na stejný příspěvek bude 

jeho (spřátelená) komunita reagovat kladně, na Nyxu s největší pravděpodobností ne 

(„Jako kdyby moje příspěvky byly napsaný červeně.“). Uzavřením Facebooku jen pro okruh 

svých známých, kterých i tak je přes 400, si limituje záběr svého sociálního kapitálu – 

minimum různorodých skupin je vidět i ve vizualizaci jeho sítě (viz přílohy jednotlivých 

profilů). Na druhou stranu mu toto omezení dovoluje volný projev bez ohledu na to, s kým 

sdílí. 

„Já jsem tehdy pracoval v jedný zahraniční firmě, měl jsem solidní plat a když 

jsem tam narazil na tyhle lidi, tak tam byly hrozný války, flamy. Ale neodešel jsem, 

proč jako? Našel jsem zvláštní sebeukájecí pocit v tom se tam s těma lidma hádat. 

Protože mně ty lidi přišli jakože jsou fakt takový...že žijou jen pro další párty...a já 

jsme se jim snažil vysvětlit, že o tom život neni.“ (Martin komentuje 

protiargumentaci a hádky na Nyxu jako jistý druh zábavy, interakce s jinými 

skupinami.) 

„(Debata o ChzechTeku) A tak jsem napsal, že jsem rád, že je konečně z toho 

pole vyhodí, okupanti a takhle. A hned hádka, okamžitě 100 lidí, prostě jakože 

najdeme si tě a tak. To je Internet, každej je 200kg král. A to mě bavilo, nikdo z nich 

nedokázal uznat ani část chyby...jenže já jdu celej život proti většině a asi i půjdu.“ 

„Ani moji přátelé nijak nereflektujou mojí osobnost, moje image na Nyxu je tak 

strašně provařená a udělaná špatně, že ať udělám cokoli, tak lidi na mě ten názor 

nezmění, protože mě neznaj...Ta komunita si udělala fenomén Koudy, se kterym 

operuje beze mě vlastně. Mám čim dál tim menší potřebu to těm lidem vyvracet...“ 

(Martin komentuje vliv CMC a skupinovou dynamiku sítě, která jej označila jako 

černou ovci.) 

„To je to kouzlo Internetu, že nějakej upocenej ajťák je třeba Jiřina Bohdalová. 

Kouzlo tý anonymity, ale zase nevidim smysl v tom, proč by to někdo dělal. Jako 
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aby mu psali nějaký osumdesátiletý důchodci a zvali ho na sraz nebo jako proč? 

Všobecně mi připadá zbytečný a nesmyslný to dělat. Ale chápu to. Lidi, co se nuděj, 

nebo 40letý singleři se nuděj, a bavěj se tim.“ (Martin nevidí hru a mystifikaci jako 

relevantní činnost nebo způsob sebeprezentace.) 

„V About mám: Hajzl. Je to proto, že když o mně někdo bude chtít něco vědět, 

tak prostě půjdeme na věčeři nebo tak. Nebudu tam o sobě psát, že jsem 

sedmadvacetiletej podnikatel s jaguárem, že mám střešní byt a hraju golf a jinak nic 

moc nedělám...a ty lidi tě na základě tří vět úplně odsouděj. Nebo tam napíšu, že 

jsem měl těžký dětství a vypracoval jsem se a teď jsem úplně nejlepší, a zase tě ty 

lidi nějak odsouděj. To je ta špatná stránka Internetu a sociálních sítí, že si lidi na 

základě dvou tří příspěvků udělaj názor, a to ani neznaj tvoji historii, nic. Jo, je to 

spíš ironická narážka. I když samozřejmě jsem hajzl (haha). Lidi, co mě znaj, ví, že 

nejsem hajzl. Přišlo mi to lepší, než tam psát, že jsem hodný romantik.“ (Martin 

ironicky komentuje nedostatky CMC, především ve vztahu k pochopení nebo 

vykreslení osobnosti uživatelů.) 

Martin bere vážně otázky sdílení a soukromí. Facebook je pro něj soukromý 

prostor, ale i tam má sdílení své hranice. Nyx je naopak zcela veřejný, což hojně využívá i 

pro své obchodní záměry, a proto si na něm vytvořil několik míst (soukromé diskuze), kde 

sdílí s vybranými uživateli vybrané informace (bonding). Trochu netradičně používá 

Facebook jako on-line deníček svých aktivit, které pak používá jako důkazní materiál 

během osobních sporů. 

„Já už Nyx beru jako druhej Facebook, kde píšu, co jsem měl k snídani, co stojí 

za hovno a kde jsem byl a tak, že na dálnici sněží.“ (Martinova naznačuje, že dříve 

viděl jasnější rozdíly mezi náplní zkoumaných sítí.) 

„Jsou lidi, co si tam píšou cokoli a kdykoli. Já to tak měl tak jeden čas, kvůli 

bejvalý přítelkyni, která byla strašně žárlivá. Začal jsem se všude checkovat...v 

Ostravě, na pumpě, všude...a pak, když byla nějaká hádka, jakože kde jsem byl a 

tak, tak jsem se podíval na Facebook a viděl jsem – tady, tady a pak tady a dělal 

jsem tohle. Jo, deníček. Prostě jsem řekl, že ve tři jsem byl tady a tady, měl jsem tam 

fotku s kamarádem a tak. Takže jí došly argumenty.“ (Netradiční využití sítě jako 

deníčku, jako průkazového materiálu k vyjasnění osobních vztahů. Takový přístup 

vyžaduje důkladnou a konzistentní aktivitu.) 



 

87 

„Facebook je věc, kde sděluješ hodně citlivejch informací, ne teď, ale třeba za 

10 let. Teď jdeš na párty, ožereš se tam, kamarádi tě vyfotěj a je to hrozná sranda, 

ale třeba za 10 let u pohovoru v nějaký zahraniční společnosti týpek vytáhne 

fotku...neměl bych problém si to obhájit, ale neni dobrý těm lidem dávat takovou 

munici...“ 

 V Martinově přístupu k výstavbě  identity na sociálních sítích se zrcadlí především 

jeho pracovní svět. Snaží se rozdělovat pracovní a soukromý prostor. I soukromé 

informace považuje za zneužitelné, a to především opět kvůli práci. Hloubka jeho sdílení a 

toho, co o sobě prozradí, vychází i z jeho chápání Internetu jako veřejného prostoru. 

Vzhledem ke svému postavení a osobnosti mu nedělá problém být kontroverzní, mnohem 

náročnější je pro něj být osobní. Proto volí neutrálně povrchní sebeprezentaci založenou na 

humoru. Celkově nemá pocit, že by sociální sítě dokázaly relevantně vykreslit lidskou 

osobnost (identitu), proto je vnímá spíše jako nástroje k efektivní komunikaci a rozptýlení. 

„Myslim si, že mě můj profil vyjadřuje. Ale ten můj profil je dost o tom 

humoru, jsou tam vtipný věci, je težký tam najít takovýto moje pravý já. A ty 

statusy, který vyjadřujou nějaký filozofický věci, to tam nedávám. Třeba když 

mám depku, tak nechci, aby mě litovali. Proč by litovali někoho, koho neviděli 

třeba pět let? Soukromí a tyhle věci se snažim udržet mimo Internet.“ (Martin 

komentuje nedostatečné možnosti sítě k vyjádření své osobnosti do hloubky. Limity 

jsou stanovené jednak samotnými nástroji, ale i typy vazeb, diferenciací mezi 

soukromým, polo-soukromým a veřejným prostorem.) 

„Jako relevantní výpověď o člověku mi na Facebooku nepřipadá vůbec nic. 

Politický názory – buď je někdo levičák, pravičák, nevim – pak citáty – prostě 

zkopíruješ něco, co někdo řekl před deseti lety a víc, a hlásíš, že tě to hrozně 

ovlivnilo. Ale doopravdy to ovlivnilo tak 1 % lidí. I já znám takový lidi, vim, že to, 

co tam maj napsaný, tak se tim neřídí, nemohlo je to nijak ovlivnit, ale maj to tam 

napsaný, asi aby to vypadalo, že je to hrozně cool. A tim se prezentujou na tom 

Internetu. A filmy, seriály – všichni se díváme na to samý, posloucháme a čteme to 

samý...ty profily se sejdou v 80 %...takže je důležitý se potkat osobně. Já tam mám 

citát od Einsteina...a ten mě fakt ovlivnil...nad citátama jsme dost přemejšlel, ale 

to je jediný. Knihy, můžu jich tam dát 500, ale to nikdo nebude číst...tyhle části 

nejsou relevantní...“ (Martin komentuje limity vzniklé z podstaty nástrojů. 

Poukazuje i na minimální výpovědní hodnotu vybraných informací, protože nemusí 
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nijak vycházet z „reality“, což u profilu, kde se uživatelé prezentují jako „reální“ lidé, 

očekává.) 

Zásadní vliv na užívání sítí, především Facebooku, má mobilní připojení, které 

umožňuje instantní sdílení i reakci. To ovlivňuje obsahy, které sdílí (momentky, jednotlivé 

fotografie, check-iny), a rychlost jeho reakce na aktivity ostatních. 

„Mobil mě hodně ovlivnil, je to jednodušší, statusy, fotky, mám  miliardy fotek 

toho, jak cestuju, kupuju něco, jsem v divadle a tak. Postuju to proto, že se chci 

podělit s ostatníma, jinak bych to nefotil. Focení na mobil je o sdílení s lidma...“ 

ZÁVĚR 

Martin Koudy Kautský alias ID KOUDY svou prezentaci na sociálních sítích formuje 

především s ohledem na svou práci: kvůli ní se tam přihlásil a podle ní své aktivity rozvíjí i 

cenzuruje. Na Nyxu míchá jak osobní, tak pracovní záležitosti, i když to nijak zvlášť 

neovlivňuje jeho projev, zřejmě proto, že je majitelem své firmy, tj. zodpovídá se jen sám 

sobě. Na Facebooku se snaží být především osobní, proto profil uzavírá před pracovními 

kontakty. Ani tam však není přehnaně důvěrný, ale rád sdílí jakékoli informace ze svého 

života: ukazuje, jak žije, kde byl, co dělal, ale vyhýbá se tomu, aby prozradil, co je pro něj 

opravdu důležité nebo co cítí, buduje kolem sebe nepropustnou vrstvu. 

Zásadní je opět interakce se skupinou: na Nyxu jde často proti názorovému proudu a 

komunita ho za to kritizuje, vyčleňuje. Na Facebooku se tomu snaží předejít a své kontakty 

pečlivě vybírá. Více než potřeba nesdílet informace s určitou skupinou je pro něj ale 

důležité udržení uzavřené – pozitivně naladěné – skupiny opravdových přátel. V jeho 

případě totiž odosobněná, počítačem zprostředkovaná komunikace způsobuje zásadní 

nedorozumění, která osobní znalost ostatních uživatelů odfiltruje.  

 

8.5.  ID REM / Adam Gebrian 

„Pro mě s nástupem Facebooku už Nyx umřel.“ 

Adam je aktivní především na Facebooku, Nyx používá jen zřídka. Důvody tkví právě 

v  možnostech, které tyto sítě nabízejí.  

„Připadá mi to skvělý, že to umožňuje lidem se dostat k informacím, ke kterým 

se nemohli jinak dostat. A to myslim v tý nejosobnější rovině. Ne, že na Internetu 
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získat informace, jasně, můžeš. Ale to, že můžeš kontaktovat nějakýho člověka, 

kohokoli, zeptáš se ho na cokoli a on ti odpoví.“ (Adam vyzdvihuje především sociální 

rozměr Internetu jako platformy, kde se mohou potkávat lidé a vyměňovat si své 

názory.) 

„Tak já ten Facebook používám tak, aby mi byl k něčemu užitečnej. Takže 

určitě přemýšlím i nad tím, abych byl já užitečnej pro něj. Ale neřešim to detailně, 

takže neřešim, hmm, tohle asi možná někomu pomůže. Ale spíš si řeknu: tohle ani 

nebude nikoho zajímat, tak to tam nedám.“ (zaměření na užitek, informační rozměr, 

relevantnost sdílených obsahů se odvíjí od publika – tj. já sdílím pro ostatní.) 

Podobně jako u ostatních respondentů byly Adamovy počáteční motivace k používání 

Facebooku především v touze udržet se v kontaktu s lidmi, které neměl ve svých blízkých 

kruzích, které znal, ale nepotkával je pravidelně osobně. Postupně, s vývojem jeho 

profesního zaměření, začal svůj profil využívat zcela jinak: veřejně. Nejdůležitější jsou pro 

něj názory, komentáře, aktivita uživatelů. Ostatní složky mají jen minimální výpovědní 

hodnotu. 

„Možná dřív to bylo na udržení kontaktu s přáteli, ale dneska ho píšu celej 

česky a směřuju to k lidem, co jsou tady v Čechách. Na osobní komunikaci ho taky 

používám, to souvisí s tim, co dělám....dneska nedokážu na e-mail odpovědět včas. 

Často reaguju na zprávy na Facebooku, to dokážu odpovědět. To je stejný jako e-

mail, není to žádný osobní prostor.“  

„Já nad těma věcma moc nepřemejšlim. Někdy to tam na mě asi vyskočilo, tak 

jsem tam něco vyplnil, ani jsem moc neřešil, jestli to má nebo může mít nějakej 

dopad. Přemejšlim, kdy jsem se k někomu podíval na nějaky info, nepřipadá mi to 

důležitý, tak mě asi ani nenapadne, že by to někdo dělal u mě. O tom, kdo jsem, to 

nic neřiká.“ (Adam posuzuje aktivity ostatních podle sebe. Upozorňuje na nízkou 

výpovědní hodnotu sdílených informací jako relevantního zdroje pro vykreslení 

jiných uživatelů.) 

Profil na Nyxu je spíše reminiscencí jeho vysokoškolského studia, během kterého jej 

živě používal jako kanál pro sdílení názorů, zpráv a vizuálních materiálů se stejně 

zaměřenými vrstevníky.  
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„Tehdy to fakt byla komunita, lidi, který maj něco společnýho a tam jsme měli 

prostor, kde jsme mohli mluvit o věcech, co nás zajímaj. To byla fakt komunita. 

Tohle na Facebooku nemám.“ 

„Pro mě s nástupem Facebooku už Nyx umřel. Souvisí to asi hlavně s tim, že je 

prostě těžký tam něco vložit. Jsem člověk, kterýho zajímají vizuální věci, obrázky, 

videa. Ale i kdyby se něco změnilo, tak to je nevratný. Je to experiment, kterej 

fungoval, ale už je asi na čase ho zavřít.“ (Technologická náročnost může vést 

k odlivu uživatelů, řídit množství a druh jejich aktivity.) 

Adam vyhledává transparentnost a otevřenost – jeho facebookový profil je 

otevřený, má přes 1500 kontaktů, nemá nastavené žádné restrikce sdílení soukromí nebo 

skupin. Stejnou transparentnost očekává i od svých kontaktů. Na své stránce (AG_ENT) a 

profilu se snaží získávat zpětnou vazbu, a to jak na veřejné dění, tak na své vlastní aktivity.  

„Zpětná vazba, kterou nemám šanci nijak jinak získat, je pro mě asi největší 

hodnota.“ (Adam vidí jako největší přínos sociálních sítí zpětnou vazbu jiných 

uživatelů.) 

„Co mi vyhovuje na Facebooku, je neanonymita. Asi se to děje, ale není to 

vysokej počet. Většinou předpokládáš, že je to ten člověk a co dělá. A v tom, co dělám 

já, je to snadno verifikovatelný. Ty lidi máš možnost potkat i jinde a bavit se s nima, 

nejen skrz ten Facebook.“ (Adam vidí jako hlavní výhodu neanonymita, konkrétnost.) 

„Svůj profil asi považuju za svou vizitku. Moje práce je, že se potkávám se 

spoustou lidí, který neznám....měl jsem dřív vizitku, na který bylo jen Google a moje 

jméno. Bylo to myšlený tak, že když mě zadaj do Googlu, vyjede jim hromada 

odkazů, a já nemám problém s ničim, co o mě kdo kdekoli napsal. Nevadí mi to, i 

když jsou to věci, který nemůžeš kontrolovat. Jsem ochotný sdílet cokoli, co si o mě 

kdo myslí.“ (Adam podporuje transparentnost, která se projevuje i ve způsobu, jak 

užívá sítě.) 

„Tak dvě třetiny přátel znám osobně. Určitě byla doba, do cca 500-600 lidí, 

který znám, pak se to zlomilo že mi to začalo být docela jedno. Ale málokdy třeba 

odsouhlasím lidi pod nějakou přezdívkou. Jakmile tam ten člověk má svoje jméno, 

fotografii a nějaký informace, tak je to pro mě v pořádku....dám na první dojem, 

nedohledávám si další informace. Párkrát se mi to stalo, že třeba odsouhlasíš 
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někoho a teď vlastně nevíš, kdo to je, to i vadí. Ta transparence má fungovat oběma 

směrama.“ 

„Já jsem ani s přerodem k veřejnýmu profilu nepřehodnotil moje nastavení. 

Ale to je možná i tím, že já pro nikoho nepracuju, nejsem nikde zaměstnanej. A jsem 

rozhodnutej dokonce života na tom nic neměnit. A tak mi asi i odpadá nějakej strach 

o to, že někdy v budoucnu nějakej zaměstnavatel uvidí něco, co já nechci...“ 

(Rozhodnutí udržet si svou nezávislost mu umožňuje volnost projevu, protože nemusí 

brát ohled ani na budoucí zaměstnavatele, kteří by mohli cokoli usuzovat z jeho 

aktivit.) 

Na obou facebookových profilech promlouvá k české komunitě lidí, která se 

zajímá o architekturu, případně o jeho názory. Tomu uzpůsobuje i sdílené obsahy. 

Stylizace v jeho případě vychází z jeho vnitřních zásad a odvíjí se od toho, co je pro něj na 

sociálních sítích nejdůležitější – otevřenost a transparentnost, racionální argumentace a 

relevantní informace. Z těchto důvodů preferuje neanonymní prostředí Facebooku před 

anonymním a navíc uzavřeným Nyxem, kde podle něj diskuze mezi anonymními 

uživateli snadno sklouzne k emocionálním výlevům a urážkám.  

„Moje primární skupina, ke který odkazuju, je vlastně česká komunita lidí, co 

se zajímá o architekturu.“ (Adam má jasně definované, s kým a pro koho sdílí svůj 

obcsah.) 

„Ono v tom anonymním prostředí se ty diskuze vedly takovou formou 

provokací. Nikdo nemá problém někoho vyprovokovat nějakou polopravdou, 

pololží, polourážkou. Ale jakmile se pod tim máš podepsat, tak to skoro nikdo 

neudělá. Já jsem za svůj život dostal spoustu anonymních – kritických – podnětů, 

který bych jinak nedostal, takže to má i výhody.“ (Adam popisuje, jaké výhody pro 

něj má anonymní a neanonymní prostředí.) 

„Anonymní kritický názory jsou často nepodložený. Na tom Facebooku, kde 

jsou lidi podepsaný svým jménem, víc zdůvodňujou svoje názory.“ (Podle Adama 

neanonymita vede k  věcnému projevu.) 

„Ty moje diskuze jsou naprosto neemocionální. Málokdy se na mojí Zdi řeší 

něco nepříjemnýho, flamy. Ono je to i tim, že já jsem vlastně začal používat různý 

internetový diskuze tak před 10 lety, na různých oborech, a myslim si, že za těch X 
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let jsem si vyvinul způsob diskuze. Nejde mi o to si něco dokázat, pohádat se, chci se 

něco dozvědět. A často tak zjistíš, že ty nejšílenější diskuze odrážej to, kde se 

odehrávaj. Ty lidi vycítí, kde to je, u koho to je, o co tomu člověku jde...“ (Celková 

dynamika skupiny/sítě má vliv na projev uživatelů.) 

„Angličtinu už skoro vůbec nepoužívám, a to mě docela mrzí, člověk si musí 

vybrat. Já se teď profesně soustředím na Českou republiku, a to znamená, že se moc 

nesoustředim na zahraničí. Pro mě není problém psát anglicky, ale asi by byl 

problém pro ty, co to čtou. Takže zohledňuju tyhle skupiny prostě...já se ale vždycky 

snažim zohledňovat ty, pro koho je to určený, aby to pro ně bylo pohodlný.“ (Adam  

zohledňuje svou primární skupinu i co se týče jazyka. Odepírá tak sdílené obsahy 

jiným kontaktům.) 

Soukromí na sítích ukazuje minimálně, protože přesně to je součástí jeho 

stylizace. Soukromými obsahy a niterními pocity se na rozdíl od veřejných témat a svých 

názorů na sítích zabývá minimálně. Celkově sítě používá velmi účelově. Sociální rozměr je 

pro něj zanedbatelný, informační možnosti používá oběma směry, ale především sdílí on 

sám. Pasivně obsah konzumuje minimálně, pokud chce, aktivně jej hledá. 

„No networks, to je taky vlastně jedno. Ze začátku jsem měl ty skupiny přátel, 

nějak jsem si je vytvořil, ale pak jsem zjistil, že mi nestojí za to odlišovat. Míchání 

soukromí a veřejných věcí, to je to: já si prostě nedokážu představit situaci, kdy 

bych si řekl tak, a teď tam dám fotky z narozeninový párty, který chci ukázat jen 

rodině. Ale ty fotky tam nedávám, to by přesně tim mym filtrem neprošlo. Neni to o 

tom, že to neni vhodný, ale nic jim nepřinesou.“ (Adam říká, že nemá problém s tím, 

když se někdo dívá na jeho profil. Ve skutečnosti nesdílí na svém profilu nic, co by 

nebylo veřejné. V jeho případě nejde ani tolik o vnitřní cenzuru ve smyslu schovávání, 

ale spíše neukazování. Tyto informace nesdílí, protože je považuje pro ostatní za 

irelevantní.) 

„Ty sportovní stránky mě zajímaj, ty i dost aktivně používám. Dostávám z nich 

informace, stránky možná sleduju víc než lidi. Třeba facebookovej profil 

Philadelphia Flyers, to je strašně zajímavý, hlavně teď, když tam začal hrát Jaromír 

Jágr. Je zajímavý slyšet tu zpětnou vazbu od lidí z nečeskýho prostředí na někoho, 

kdo je tady nějak přijímán a tam je přijímán úplně jinak. To je poučnej zdroj 

informací.“ 
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„Ale nemám pocit, že by mi těch mých 1500 přátel generovalo nějak moc dat. 

Ale já vlastně nepoužívám Newsfeed, nedívám se, co je novýho. Málokdy.“ 

Sociální sítě jsou pro něj vtělením toho nejpodstatnějšího, co na Internetu lze najít: 

možnost propojit se s lidmi, získat od nich zpětnou vazbu, budovat si jednoduše 

sociální kapitál. Seznamovat se a propojovat lidi je v podstatě jeho práce, sociální síť, 

rozprostřená napříč společností, je pro něj tou nejlepší základnou. 

ZÁVĚR 

Adam jasně stylizuje svůj facebookový profil do role komentátora veřejného dění, 

především v oblasti architektury. Svůj profil využívá velmi účelově a i jeho prezentace má 

své zásady, které v ideálním případě vedou k obohacení na obou stranách. Adam vyhledává 

zpětnou vazbu, rozpoutává diskuzi a zároveň propaguje své aktivity a názory. Zásadními 

rozměry identity je pro něj verifikovatelnost, neanonymní, otevřené a transparentní 

prostředí. Proto přestal prakticky aktivně používat Nyx, hra a anonymní výměna názorů 

mu nepřipadá tak hodnotná.  

 
 

9. Analýza oblastí 

V následujících odstavcích stručně shrnu poznatky ze svého porovnání podle oblastí. 

9.1.  Motivace a identita 

Obě sítě zřejmě těží z toho, že se uživatelé jejich prostřednictvím integrují do svých 

off-line sociálních skupin. Pomocí Nyxu je rozšiřují tematicky (komunitní rozměr), na 

Facebooku se soustředí na společné vazby (sociální rozměr).  

Funkcionalitu sítě a její další možnosti, které by teoreticky mohly být motivační, 

objevují až potom, co si její užívání zařadí do svých každodenních aktivit (postupné učení). 

Uživatelé je musí nejdříve objevit a pochopit. 

Kvůli zakořenění off-line skupin, které jsou pro uživatele často to nejdůležitější, je 

potom těžké síť opustit. Připravili by se o kanál pro vzájemnou komunikaci, a navíc by se 

vyčlenili z kolektivu (především Facebook) nebo se odřízli od zdroje informací (především 

Nyx). Motivace uživatelů se vyvíjejí v čase a mají vliv na to, jak se uživatelé projevují, 

protože se v nich zrcadlí to, čeho chtějí dosáhnout: být přijímáni v určité roli, postavení 

(např.: hudební nebo designérská komunita). 
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9.2.  Sebeprezentace a identita 

Všichni respondenti identifikovali ve svých kontaktech oddělené, více či méně 

prolínající se skupiny, kterým přiřazovali různorodou váhu a se kterými měli zájem více či 

méně sdílet/komunikovat. Stylizace, která je nedílnou součástí jejich aktivit na sociálních 

sítích, se vždy obracela ke skupině, kterou krátkodobě nebo dlouhodobě považovali 

z nějakých důvodů za hlavní nebo výjimečnou. Tato jasná, nicméně výjimečně artikulovaná 

stylizace se často projevovala dvěma velmi vyváženými směry: 

(i) „ukazovat, aby viděli“, kterým oslovovali skupiny, do kterých patří nebo 

chtějí patřit, 

(ii) „neukazovat, aby neviděli“, kterým svou prezentaci kontrolovali vůči 

specifickým jedincům nebo skupinám. 

To znamená, že uživatelé mají tendenci sledovat rozložení své sítě a uzpůsobovat mu 

své chování a sebeprezentaci, diplomaticky si budovat svou identitu v rámci různorodých 

skupin nebo témat, které jsou pro ně stěžejní. 

Na Nyxu, kde jsou oddělená diskuzní fóra, se stylizovali tematicky, a to většinou 

na pólech odborné–neodborné, případně veřejné–soukromé. Podle svého postavení nebo 

potřeb volili i stylizaci podle toho, jakou hráli roli – nováček, administrátor, častý 

návštěvník, člen skupiny atp. Každé diskuzní fórum je oddělená skupina, která má svou 

dynamiku a pravidla. 

Na Facebooku, vzhledem k jeho rozhraní, má uživatelská stylizace jinou dynamiku, 

protože uživatele většinou automaticky nezařazuje do skupin, nedává jejich projevu 

kontext. Ve výsledku poskytuje jen nesouvisející set příspěvků v Newsfeedu, případně výčet 

aktivit na vlastním profilu. Kontext musí vytvořit uživatel sám (soustavná aktivita 

směřovaná ke zvoleným skupinám) nebo se o něj musí postarat jeho kontakty (komentáře, 

lajky). Stylizace je více závislá na vlastní aktivitě a budování sítě. 

Respondenti vnímali vlastní aktivity ostatních uživatelů jako částečně hrané, tj. že si 

každý přirozeně buduje své lepší já (better-selves). Nejlepším ukazatelem toho, jaký 

uživatel doopravdy je (včetně jich samotných), je sociální interakce, hodnocení a reakce 

ostatních (jakkoli anonymních uživatelů). Stejně tak jako se uživatelé profilují vůči svým 

skupinám, utváří skupiny je samotné (obousměrně). Facebook jako uzavřená síť kontaktů 

poskytuje vhled do toho, jak uživatele hodnotí ti, co patří do jeho bezprostředních skupin 
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(škola, práce atp.). Na Nyxu lze získat přehled jednak od známých/přátel (komentáře 

přátel), ale také filtrovat všechny příspěvky a vidět interakci napříč různými skupinami, 

tématy (napříč diskuzemi). Na Nyxu, kde jsou příspěvky zcela veřejné, lze díky vytržením 

z kontextu těch, kteří jsou uživatelům blízcí, získat ucelenější představu o osobnosti 

daného uživatele (širší škála interakce). Tyto informace ale mohou být zavádějící, jak 

vypovídá případ ID KOUDY. 

Celkově si respondenti nemysleli, že je jejich profily na jakékoli ze sítí relevantně 

zastupují, že mají zásadní výpovědní hodnotu o tom, jací jsou. Jednak je to dané 

nástroji (omezená výpověď, škatulkování), ale především tím, že samotná aktivita nebo 

výpověď (např. olajkování stránky, profilová fotografie) dostává smysl až při zasazení do 

širšího kontextu – a to jednak osobnosti uživatele a jeho historie (poznatelné plně pouze 

off-line, osobně) a také skupiny, které je promluva určena. I tak mají různé formy promluv 

různou výpovědní hodnotu: 

Jednotlivé sekce: 

Výčtové informace jako vlastní stylizace měly pro zkoumané respondenty 

jen minimální význam, důležité bylo je opět zařadit do širšího rámce, například ve 

spojení s aktivitami, jejich počtem nebo interakcí (viz výše).  

Vizuální prezentace je podle respondentů jednou z nejdůležitějších a 

nejvýmluvnějších součástí profilů. Její používání se zásadně odvíjí od toho, jak 

definují své soukromí a jakou roli ve svém soukromí přisoudí ostatním ve skupině. 

Pokud uznají, že fotografie je obsah, který chtějí sdílet, udělají to  zřejmě buď proto, 

že se s danou skupinou znají (Facebook, Nyx) nebo proto, aby se s ní seznámili, aby 

se tzv. uvedli do společnosti (Nyx). Obraz má zajisté silnou výpovědní hodnotu, ale 

opět je důležitý kontext, tedy to, co by Barthes zřejmě nazval zakotvení (anchorage). 

Aktivity logicky vycházejí z nástrojů, které síť nabízí. Samotné užívání 

zásadně ovlivňuje jejich uživatelská náročnost (například vkládání fotek na Nyxu). 

Zásadní vliv na aktivity uživatelů má i mobilní připojení, a to především u 

Facebooku, kde vybízí více ke sdílení jednotlivých fotografií a aktualit než 

k vytváření propracovanějších celků (například alba). Mezi nejdůležitější aktivity 

patří osobní projev (komentáře, statusy) uživatelů, i ty je třeba zařadit do širšího 

sociálního kontextu. 
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9.3.  Užívání a identita 

Samotné užívání sítě se vyvíjí v čase, a to jak v závislosti na uživatelových 

zkušenostech, tak i na tom, jak síť funguje a kam se vyvíjí. Ze strany uživatelů jsou změny 

přijímány různě, nicméně stav perpetual beta je zřejmě nutností, aby bylo možné nabízet 

neustále nové nástroje, zjednodušovat a prohlubovat uživatelské prožitky.72 Obě sítě 

dovolují v různé míře osobní nastavení profilů i orientaci na rekreační nebo 

informační rozměr. Respondenti často volili kombinaci. Poměrně více času trávili 

s rekreačním užitím (zabít čas, prokrastinace, útěk), ale mnohem cennější pro ně je složka 

informační (přehled, zpětná vazba). 

Nyx jako uzavřená platforma představoval určitou exkluzivitu. Komunita nebyla 

založená jen na zájmu, ale i na pocitu společně sdíleného prostoru a jeho uzavřenosti, ze 

čehož ovšem plyne i jeho omezenost (dosah). S jeho otevřením (systém pozvánek) se jeho 

dynamika neustále mění. Nyx zároveň představuje alternativu – jako zdroj informací, 

zábavy, ale i socializace (bridging, bonding).  

Facebook zřejmě začíná představovat univerzální on-line platformu, pomocí které si 

uživatelé mohou vytvářet zmiňovaná digital bodies (boyd, 2008), která mohou sloužit 

napříč různými platformami (via Facebook Connect). To, do jaké míry ze svého Facebooku 

uživatelé vytvoří on-line vizitku, se odvíjí od nastavení hranic mezi soukromým a veřejným 

prostorem. 

Zásadní rozdíl představuje zřejmě jiný způsob konzumace informací. Facebook 

pomocí Newsfeedu uživatelům nabízí pohodlnou pasivní konzumaci novinek na 

profilech kontaktů a stránek. Nyx vyžaduje vlastní aktivitu, volbu toho, co uživatel chce 

nebo nechce konzumovat, kde se chce aktivně zapojit do diskuze. I to se může projevit 

v tom, jak přistupuje k vlastní prezentaci. Nyx představuje náročnější uživatelskou 

variantu. Jeho zvládnutí může uživatelům zvýšit sociální status. 

9.4.  Sociální kontext a vliv CMC a identita 

Respondenti popisovali, jak rozdílně vnímají skupinovou dynamiku na zkoumaných 

sítích. Mezi zásadní témata patřila anonymita a propojenost s off-line světem, ze 

kterého potom často debata ústila do rozložení soukromé a veřejné sféry. 

Ve spojitosti s anonymitou, především na Nyxu, respondenti často zmiňovali hru: 

hravou, nevázanou a polo-skrytou existenci, která, jakkoli je zakořeněná v off-line vztazích, 

                                            
72 Tzv. user experience (vlastní překlad pro potřeby práce, termín se jinak nepřekládá). 
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dovoluje nevázanost a vzrušení (JAKKILLER, YAMANGO). Facebook svým zakotvením 

v off-line síti představuje pro všechny respondenty novodobou on-line vizitku. Zcela 

neanonymní prostředí, kde je navíc víceméně každá aktivita sdílena s kontakty, případně 

celou sítí, naopak živí věcnou debatu (např.: Adam Gebrian).   

Paradoxně, díky uživatelskému nastavení, je Nyx, jako uzavřená síť,73 vnímán jako 

veřejný prostor a Facebook, jako otevřená síť, jako prostor uzavřený. Tomu uživatelé 

přizpůsobují i vlastní prezentaci. 

„Když něco napíšu do auditka o filozofii, tak samozřejmě poučuju celej svět.“ 

(JAKKILLER) 

„Na Facebooku se mi líbí to, že to nemá, na rozdíl od Nyxu, hranice. Nyx je 

lokální, výběrový. Na Facebooku je to otevřený. Ta uzavřenost je mi sympatická.“ 

(ID YAMANGO) 

Problémy mohou vyvstat při snaze definovat hranice reality mezi on-line a off-

line světy. Respondenti často on-line svět vyčleňují ze svých „žitých“ off-line světů, které 

považují za reálné a plnohodnotnější. On-line prostředí je druhotné tomu off-line. Na 

druhou stranu si (někdy až paranoidně) uvědomují jejich provázanost a přikládají jim 

obrovský význam. Nejasnost v definici potom způsobuje i zabarvené hodnocení samotných 

aktivit (například kritika mystifikace nebo její nepochopení).  

To všechno ukazuje, že nejen samotné sociální sítě, ale i samotní uživatelé jsou ve 

stádiu perpetual beta a neustále mění svůj přístup, který je odvislý od jejich zkušeností, 

schopností a samozřejmě také (sociální) motivace. Způsob, jakým si budují identitu, nebo 

se jí učí budovat, se neustále mění. 

9.5.  Skupinová dynamika, sociální kapitál a identita 

Facebook se vyvinul ze sítě na udržování především silných vazeb do všeobjímající 

on-line vizitky. Uživatelé často rozšiřují své kontakty od nejbližších přátel, kamarádů (silné 

vazby) o známé, spolupracovníky až po osoby, se kterými chtějí být v kontaktu, i když se 

neznají osobně, všeobecně slabé vazby. Ze soukromého profilu tak postupně vytvářejí polo-

veřejný. V důsledku toho mají tendence své aktivity, projev, svou prezentaci budovat 

paradoxně vůči skupinám, které jim nejsou blízké, slabým vazbám (zachování tváře, 

budování veřejných better-selves). Uživatelé tak dělí svůj profil na veřejný (např. Zeď), 

                                            
73 Tj. vyžaduje registraci, která nemusí být automaticky odsouhlasená. Nyx je relativně omezená komunita a 
jen část obsahu lze vyhledat veřejně. 
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který je věnován střídavě slabým a silným vazbám, a soukromý (pošta), pro vazby silné. 

Tím, že Facebook není řazen tematicky (jako Nyx), ale jako sousledný tok uživatelových 

aktivit, může snadno dojít ke kolapsu soukromí, skupin a jejich očekávání (tj. příspěvek 

sdílený směrem k přátelům si přečte spolupracovník atp.).  

Tento přechod může mít zásadní vliv na to, kam a jak se bude síť dál vyvíjet. 

Facebook totiž staví především na sdílení mezi přáteli, otevřené komunikaci, bulvarizaci 

obsahů běžných uživatelů. Zvýšená kontrola sdílení mění dynamiku sítě, která tak 

může dost dobře ztratit to, proč se stala tak oblíbenou: sdílení soukromí. Může se velmi 

snadno překlenout z místa pro společné sdílení do neformální, ale stále veřejné 

sebeprezentace on-line (veřejná digital bodies).  

Udržení jasně definovaných a kontrolovaných kruhů kontaktů není vůbec snadné. 

Navíc off-line síť si často vynucuje svá práva na vazbu i on-line. 

„Nemůžu si je vyškrtnout, jsme moc provázaný.“ (Pavla Bx) 

„Promiň, nebudu se s tebou bavit na Facebooku, když se s tebou bavim v 

hospodě?“ (Jakub Vít) 

Zajímavé rozdíly jsou i ve způsobu budování sociálního kapitálu uživatelů. 

Facebook slouží jako adresář, konektor, který ke sdílení vyžaduje ustavení vzájemné vazby. 

Tuto vlastnost může zásadně změnit nově zavedený nástroj Subscription. Nyx na druhou 

stranu nutně nevyžaduje propojování uživatelů, takže to u něj má silně funkční význam 

(snadné hledání) nebo slouží jako demonstrace vazby (sociální prestiž). Informace, 

kvůli kterým se uživatelé Facebooku snaží ustavit vzájemnou vazbu (obousměrný kanál), 

lze totiž na Nyxu získat zcela volně v diskuzích. Vlastní hodnotu v rámci komunity je třeba 

prokazovat spíše vlastní aktivitou, interakcí ve skupině, která má na obou sítích mírně 

odlišný charakter, ale víceméně slouží k tomu samému. 

9.6.  Soukromý a veřejný prostor a identita 

To, jaké skupiny budou v profilu zahrnuté, vychází především z motivace a způsobu 

používání sítě (off-line i on-line) jako nástroje k dosažení svých cílů. Zahrnutí 

jedinců/skupin je samozřejmě vždy svobodným rozhodnutím uživatele, ale někdy jsou 

společenské tlaky tak silné, že odmítnutí je krajním řešením, které může mít vliv i na off-

line sociální síť. 
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Nyx jasně definuje, jaký prostor je veřejný a jaký soukromý: veřejné nebo 

soukromé diskuze, pošta atp. U Facebooku je toto rozdělení mnohem složitější, každý 

uživatel jej zřejmě vnímá podle svého. S rozšířením skupin se proto mění i způsoby, jak 

uživatelé síť používají. Ve vlnách často přehodnocují sdílený obsah a přestavují svůj profil, 

mění jeho nastavení. 

Zajímavé rozdíly, které většina respondentů dokázala velmi živě reflektovat, 

způsobuje: 

(i) anonymní pohyb na síti, včetně prohlížení profilů ostatních uživatelů 

(Facebook), 

(ii) neanonymní pohyb na síti, včetně prohlížení profilů, filtrování napříč všemi 

diskuzemi, s výjimkou prémiové verze, která staví na neviditelnosti (Nyx). 

Fakt, že uživatelé Nyxu mohou být vidět, často přináší instantní reflexi jejich chování, 

jeho restrikci, nebo naopak slouží k otevřené demonstraci zájmu. Neviditelnost je možná 

proto jedním z hlavních výhod prémiové verze profilu na Nyxu. V obou případech slouží 

tato transparentnost jako nástroj pro osobní projev, který také podporuje komunitní 

rozměr sítě.74 

Facebook naopak tiché pozorování podporuje. Mezi klasické hoaxy patří aplikace, 

které zjistí veřejně nedohledatelné informace typu „Kdo se na tvůj profil dívá nejčastěji“ 

(aktivita jako projev zájmu). S neanonymním procházením sítě by se zřejmě zásadně 

změnilo chování některých uživatelů, protože veřejný stalking (slídění, návštěva osobních 

profilů) je v podstatě paradoxně brané jako drobné narušení soukromí nebo minimálně je 

podle netiquette respondentů něco, s čím se uživatelé nechlubí (např. Pavla Bx, Effka 

z Holešovic). 

Budování identity je zřejmě zásadně ovlivněno tím, jaké nástroje na správu svého 

veřejného a soukromého prostoru sítě poskytují.  

                                            
74 Například lze sledovat aktuální návštěvnost auditek, a to jako automaticky generovanou řadu přítomných 
ID ve spodní liště. 



 

100 

 

10.  Využití studie a její kritické zhodnocení  

Tato práce pomáhá načrtnout trendy ve vývoji sítí a chování jejich uživatelů s tím, že 

se zaměřuje na dva odlišné koncepty řešení sítí a sleduje tak interakci vybraných uživatelů 

v rámci různorodých prostředí. Otázkou zůstává, proč se zabývat fenoménem budování 

sebe sama on-line a kam je možné výzkum posunout dál.  

Jako další krok se nabízí propojení obdobnému výzkumu s realitou, tedy 

reálným používáním sítí, kterého by bylo možno dosáhnout obsahovou analýzou profilů a 

nepřetržitým monitoringem pohybu uživatelů na síti. Porovnat výsledná data s vlastní 

percepcí uživatelů může být zajímavým srovnáním, které může vést například k přesnější 

uživatelské nebo nástrojové typologii. Data lze také použít ke sledování vývoje chování 

uživatelů v závislosti na různých faktorech, jakými jsou například právě rozlišení 

soukromého a veřejného prostoru nebo technická náročnost sítě (testy použitelnosti). 

Získaná data lze použít například k experimentům při vytváření a vylepšování 

uživatelského rozhraní on-line sociálních sítí, tj. dát uživatelům správné nástroje a 

vyvážit všechny složky profilů a aktivit, včetně využití komerčních (hry, komerční 

prezentace) nebo třeba veřejně prospěšných (sociální sítě jako platformy pro veřejnou 

debatu). Poznatky z podobných studií by zajisté zajímaly i kolegy z dalších humanitních 

oborů (např. sociální psychologie), protože představují zajímavý vhled do fungování 

jednotlivců v rámci různorodých skupin. 

Limity studie vychází především z použité metody a výběru respondentů. Výsledná 

data nejsou v žádném případě reprezentativní a všechny závěry, které jsou vyvozeny, jsou 

hypotézy, které je třeba potvrdit nebo vyvrátit další - kvantitativní i kvalitativní - analýzou.  

Je důležité vzít v potaz i výběr respondentů, který zásadně ovlivnil výsledky studie. 

Výraznou roli zajisté hrály věk a vzdělání respondentů, jejich uživatelská zkušenost (vyšší 

počítačová gramotnost) i místo bydliště (město). 
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11.  Závěr 

Tato práce se zabývá souvislostmi mezi motivací, užíváním a celkovým přístupem 

k sebeprezentaci jako způsobu budování vlastní identity na sociálních sítích. Pro vykreslení 

možných rozdílů jsem se zaměřila na dvě sítě, které se liší  svým prostředím, dosahem i 

zaměřením. Důkladně jsem zpovídala několik aktivních uživatelů, abych získala vhled do 

toho, jak vnímají celkovou dynamiku těchto sítí a jednotlivé nástroje a možnosti 

k formování své identity on-line. 

Důležitou součástí této práce bylo uvést širší souvislosti vývoje a rozšíření sociálních 

sítí, které vysvětlují jejich současnou podobu a funkci. V návaznosti na to představuji i 

vývoj vnímání on-line identity a poukazuji tak na souvislosti, které zásadně ovlivňují její 

dnešní chápání. Nakonec představuji vlastní hypotézy v rámci zkoumaných  oblastí.  

Z mého výzkumu na základě hloubkových rozhovorů vyplynul soubor postřehů a 

hypotéz, které se snaží objasnit souvztažnosti mezi motivací, způsoby užívání, skupinovou 

dynamikou, přístupem k sociálnímu kapitálu a rozlišením soukromého a veřejného 

prostoru a jejich vlivy na sebeprezentaci, (sociální) identitu uživatelů. Vzhledem ke zvolené 

metodě mají všechny mé poznatky formu hypotéz a mohou sloužit jako podklady k dalšímu 

výzkumu, který je může dále rozvést, potvrdit nebo usměrnit. 

Obdobné studie jsou důležité pro pochopení současného uživatele sociálních sítí a 

v rozpracované verzi mohou případně sloužit k načrtnutí (aktuální) typologie uživatelského 

chování. Ty jsou stěžejní jak při samotném navrhování sociálních sítí (vývojáři), tak i pro 

dosahování vlastních dílčích cílů (uživatelé, komerční i veřejně prospěšné využití). 
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Summary 

This thesis deals with relationships between motivation, usage and overall approach 

to self-presentation as a way to conceive someone’s identity on social network(ing) sites.  

To depict possible divergence I have focused on two sites that differ in its environment, 

reach and function. I have carefully interviewed five active users of both researched sites to 

reach an insight into their perception of the site dynamics and understanding of various 

tools and means for identity management on-line. 

The crucial part of the thesis was to introduce the wider circumstances of the 

development and use of network(ing) sites to explain their current appearance and 

function. The development of on-line identity is also given consequently to clarify the 

notion of this concept. Finally I present my own findings within the researched fields.  

 A set of hypothesis and remarks came out of my research. These try to find clearer  

correlations among motivation, usage, group dynamics, approach to social capital, 

distinction between private and public sphere on-line and their overall impact on self-

presentation and the (social) identity construction. With respect to the used method all my 

findings are in the form of hypotheses that can very well serve as a foundation for further 

research to elaborate, verify or revise my findings. 

Studies such as this are essential for better understanding of current social 

network(ing) users and an elaborated version can help to form (current) user behaviour 

typology. They can be fundamental during designing social network(ing) platforms 

(developers), as well as during maintenance of partial objectives (users, commercial or 

public use). 
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Obrazové přílohy: 
 
Náhledy osobních profilů a přepis rozhovorů s analýzou 
 

Pavla Bx alias ID YAMANGO 

  

Příloha č. 1: Vizualizace sítě uživatelky na Facebooku (obrázek) 

Vizualizace vztahů ukazuje, že Pavla má jednu silnější skupinu (práce a magisterský obor 

na VŠ), která se postupně přelévá do dvou menších (bakalářský obor VŠ a SŠ). Vzdálenou a 

viditelně oddělenou skupinu tvoří kontakty z jejích zahraničních pobytů, během kterého se 

některé z těchto kontaktů napojili i na její českou síť. 
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Příloha č. 2: Příklad aktivity Pavly Bx na Facebooku (obrázek) 

Pavla Bx málokdy volí přímočarou vizuální komunikaci (viz profilová fotka a její 

pozadí, nová funkce Timeline) 

 

 

Příloha č. 3: Náhled profilu ID YAMANGO na Nyxu (obrázek) 

Pavla sleduje celou řadu diskuzí o designu. Viditelná je i avatar, o kterém mluví 

během rozhovoru. 
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Effka z Holešovic alias ID EFFKA 

  

Příloha č. 4: Vizualizace sítě uživatelky na Facebooku (obrázek) 

Největší skupinu tvoří hudební komunita (několik stylů, především reggae a ska),. 

Oddělené skupiny nahoře jsou SŠ, která je stále částečně provázaná s hudební komunitou, 

následuje jasně oddělená VŠ a kontakty z její první práce.  
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Příloha č. 5: Náhled profilu ID EFFKA na Nyxu (obrázek) 

Přehled komentářů uživatelky, tj. zpětná vazby od ostatních uživatelů. 
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Příloha č. 6: Náhled profilu Effky z Holešovic na Facebooku (obrázek) 

Na obrázku je vidět profilová fotka z koncertu. Je vidět i aktivita na jejím profilu a 

několik výčtových informací. 
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Jakuv Vít alias ID JAKKILLER 

 

Příloha č. 7: Vizualizace uživatelovy sítě na Facebooku (obrázek) 

Jakubova síť se skládá z jeho přátel, práce a oddělené studijní skupiny v Brně. Kromě toho 

ji tvoří  širší hudební (klubová) a sportovní komunita.  
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Příloha č. 8: Náhled profilu Jakuba Víta na Facebooku (obrázek) 

Jakub sdílí především vtipné obsahy, viz tato galerie postů z jeho Zdi. 

 

Příloha č. 9: Náhled profilu ID JAKKILLER na Nyxu (obrázek) 

Landing page profilu ID JAKKILLER, aktuální informace. Viditelné je i oko, kterým 

chce ostatní vyzvat k zamyšlení, viz rozhovor. ID JAKKILLER používá jiný skin než Forest 

green. 
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Martin Koudy Kautský alias ID KOUDY 

  

Příloha č. 10: Vizualizace uživatelovy sítě na Facebooku (obrázek) 

Vizualizace ukazuje na relativně homogenní skupinu kontaktů, která potvrzuje výpověď 

respondenta, že profil sdílí jen s přáteli. Oddělenou skupinou je jeho fotbalový tým. 

 



 

119 

  

Příloha č. 11: Náhled profilu Martina Koudyho Kautského na Facebooku (obrázek) 

Náhled profilových fotografií uživatele, který potvrzuje, že na svých profilových fotografií je 

(kromě několika výjimek) rozpoznatelný a sám. Profilová fotografie je pro Martina „on-line 

pasovka“. 

 

Příloha č. 12: Náhled profilu ID KOUDY na Nyxu (obrázek) 

Náhled ukazuje propracovanost a provázanost KOUDYHO profilů i na jiných sítích, 

neanonymitu. Naopak, KOUDY se chce prezentovat, potřebuje to pro své podnikání. 

V náhledu jsou vidět i jeho nedávné aktivity (potvrzení účasti na akci, vložení fotek). 
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Adam Gebrian alias ID REM 

 

Příloha č. 13: Náhled profilu Adama Gebriana na Facebooku (obrázek) 

Adam rád vyvolává debatu a sdílí zajímavé, podnětné obsahy, často spojené 

s architekturou. 

 

Příloha č. 14: Náhled profilu ID REM na Nyxu (obrázek) 

Profil uživatele REM prokazuje jeho zájem o architekturu. Viditelná je i fotka odkazující na 

hříčku spojenou s jeho ID (oblíbený slavný architekt). 



 

121 

Transkripty rozhovorů a jejich analýza: 

Pavla Bx alias ID YAMANGO 

 PAVLA BX/YAMANGO INTERPRETACE 

Motivace Facebook  

 Dostala jsem se tam na Erasmu v Dánsku, to bylo myslim v 
roce 2007/08. Zezačátku jsem k tomu byla dost skeptická a 
nechtěla jsem si to zakládat. Nicméně potom jsem zjistila, 
že je to nejsnazší způsob, jak komunikovat s těma 
nejmenovajma kamarádama. Tam byli všichni rozprchlý 
někde jinde. To byl hlavní důvod. 

Motivace v přístupu k off-line síti 
přátel.  

 Nyx mě neovlivnil. Facebook jsem brala jako něco jinýho. 
Třeba tam jsem se přihlásila pod svým vlastním jménem a 
zezačátku jsem se tam neprojevovala nijak viditelně. 
Všechno jsem řešila v poště. Nikdo nepoužíval Eventy, byla 
to sběrna kontaktů, hromadný zprávy a tak. Byl to můj 
adresář s ksichtama. 

Uživatelské začátky, učení se jak 
využívat možnosti sítě. 

 Já měla několik vln. Dlouho mi trvalo, než jsem tam začala 
být víc aktivní. Třeba jsem nechápala, proč si někdo mění 
jednou za měsíc fotku, přišlo mi to úplně debilní...K tý fotce 
- mě nepřišlo, že je to smysl Facebooku - měnit si fotky. 
Vážně jsem myslela, že to je jako možnost komunikovat s 
lidma, písemně, prohlížet si fotky z akcí...třeba..ne se 
vystavovat. 

Učení se jak používat nástroje od 
komunikace k sebeprezentaci. 

 Komunikační rozprsk funguje. Vnímání možností sítě jako 
výkonného nástroje. 

 Asi si buduju image. Nikdy jsem se ale nechtěla projevovat, 
jakože já, jsem prostě introvert.  

Nástroj k budování image, způsob 
je na uživateli. Role osobnosti. 

 Nyx  

 Na Nyx jsem se dostala někdy na střední škole, asi v 16 
nebo 17. Přivedl mě tam jeden můj přítel, ten měl dost 
přehled o tom, co se děje. Ten můj kamarád z toho dělal 
hroznou vědu, jakože tam je člověk, kterej tam celej den 
sedí, a jako pročítá ty dopisy a vybírá, kdo tam bude. Takže 
mi řekl, že to napíše za mě. Takže můj cover letter 
obsahoval informace, že jsem blondýna, mám velký kozy a 
mám ráda sex. To jsem si řikala, kam to lezu. Hned mi 
přišlo potvrzení, že mám povolení ke vstupu. 

Vliv off-line sítě. Strategie jak se 
dostat na uzavřenou síť. 

 A v tý době byl Nyx relativně uzavřená komunita  a já jsem 
se tam velmi rychle seznámila se spoustou lidí, který jsem v 
realitě nikdy neviděla. A docela jsme si užívali tu 
anonymitu. Měla jsme tam přátele, ale jen pár. Tam bylo 
několik diskuzí, kde to žilo, ty sloužily jako taková 
seznamka. Hrálo si to na to, že není, ale byla. Byla to 
hrozná exhibice. Fotky holek z Nyxu, fotky svlečených z 
Nyxu, párů z Nyxu... 

Bridging, využívání anonymity, 
komunitní seznamka. Potřeba 
vizualizace anonymních uživatelů, 
potřeba  ukázat se. 

 A proč jsem nahrávala fotky? To souvisí s věkem, bavilo mě, 
že se líbim klukům a tak, ukazovat se. To bych na 
Facebooku neudělala. Nikdy. Ani předtim. Už jen proto, že 
tam máš svoje jméno. 

Motivace v budování sociálního 
statusu a image skrz vizuální 
komunikaci. Sociální kontext i 
prostředí ovlivňují projev. 
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 Anonymní avatar, informace a tematický diskuze. Facebook 
je o tom, co se děje v životech ostatních a co se děje za 
události. 

Rozdíly mezi Nyxem a 
Facebookem: prostor pro 
nezávislou výměnu informací 
(Nyx) a prostor pro rozvíjení 
stávajících vztahů (Facebook). 

 Na Facebooku se mi líbí to, že to nemá, na rozdíl od Nyxu 
hranice. Nyx je lokální, výběrový. Na Facebooku je to 
otevřený. Ta uzavřenost je mi sympatická. 

Nejasné preference. Facebook jako 
otevřená, ale jednotvárná, 
platforma, Nyx je veřejný, ale 
zaměřený.  

Užívání Facebook  

 Pak jsem si postupně přidávala lidi z Čech. Ale to všechno 
bylo jinak. Třeba jsem tam měla hrozně dlouho jednu 
profilovou fotku, což je vlastně hrozně zvláštní... 

Učení se jak pracovat s nástroji - 
trend je měnit obsah, aktualizovat. 

 Facebook mám mezi záložkama. Více méně se z něj 
neodhlašuju. Přijdu na Newsfeed a jako první si zkontroluju 
Notifications, používám to v angličtině...ta čeština mi tma 
nesedí.  

Používání jako rutina. 

 Sleduju lidi, víc než cokoliv jinýho. Rozklikávám jejich 
odkazy, videa a prohlížet si fotky. Ráda rozklikávám. 

Zaměření na uživatele, více než na 
stránky atp., preference 
obrazového obsahu. 

 Teď už je to zase úplně někde jinde. Těch věcí tam mám 
dost. Přispívám hodně, co se týče fotek nebo informací. Ale 
třeba osobní věci, o mě, to tam nemám. 

Změna v používání - odosobnění. 

 Potom jsem měla období, kdy jsem vymazala veškerý fotky 
ze svýho profilu. A informace. To bylo v nějakym období, 
kdy se řikalo, že to Facebook zneužívá. 

Vliv veřejné debaty na užívání, 
strach ze zneužití sdílených 
informací. 

 Když mám čas, tak se podívám na výpis novinek...Jedu 
odshora dolu a když mě něco zaujme, tak to rozkliknu do 
vedlejší lišty, ale pokračuju dolu. Často do tý doby, kam to 
znám. 

Konzumace více méně veškerého 
obsahu, tak, aby nic neuniklo (až 
na konec). Rozklikávání je v 
podstatě odložení. 

 Já to konzumuju dost rychle ty věci. Ale filtruju si na ty 
významnější.  

Selektivní chování, hierarchie 
uživatelů. 

 Něco mě třeba zajímá. Tak si to označim  (stránka), ale 
málokdy se tam pak vrátim, jsem tam jen, když mi to 
nabídne Newsfeed. 

Využívání Newsfeedu, pasivní 
konzumace, minimum vlastní 
aktivity pro sběr informací. 

 S Newsfeedem se změnila dynamika tý sítě. Teď prostě 
zapneš Facebook a můžeš se tam zaseknout na dvě hodiny a 
jen pasivně přijímat, co tam lidi nasázeli. Což jakoby je pro 
Facebook chytrý. 

Potvrzení faktu, že uživatelé 
vnímají pasivní konzumaci jako 
snazší, tráví tak na síti víc času 
(pořád se jim nabízí obsah k další 
konzumaci). 

  Jestli chceš využívat Facebook na sdílení informaci, tak je 
to fakt dobrý. Třeba předtim jsem rozhodně takhle 
nevyužívala, že bych stalkovala kamarády, že bych 
rozklikávala jejich profily. 

Postupné uvykání na možnosti 
sítě, vlastní netiquette. 
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 Zase v posledním roce ho používám úplně jinak, víc jako 
nástroj, jako adresář - pracovní - udělala jsem takovej shift. 
Používám ho ke komunikaci s kamarádama, ale teď jsem 
pochopila, že ho můžu dobře využívat i pracovně - když 
něco potřebuju sehnat, někoho...To souvisí s mou prací - 
produkce - hodně propojuju lidi. Snažim se tam být 
jakžtakž aktivní, abych se lidem objevovala v tom 
Newsfeedu, protože pak, když budu něco potřebovat, tak 
mě uvidí spíš, než kdybych tam jednou za půl roku něco 
postla... 

Objevování možností sítě pro 
pracovní účely, což znamená 
změnu komunikačního stylu, 
stylizace. Soukromá komunikace 
probíhá pouze na uzavřených 
(neveřejných) kanálech. 

 Počítám s tim, že se to bude sdílet (z mého statusu). 
Poslední dobou to vnímám mnohem víc strategicky. Když 
tam něco dávám, je to i proto, aby ty lidi byli zvyklý tam ode 
mě něco odebírat... 

Strategické užívání sítě, snaha o 
kontinuální komunikaci, budování 
preferenční pozice. 

 Lajkuju, protože očekávám, že se ke mně dostanou další 
informace. 

Lajkování nemá ani tak 
symbolickou hodnotu jako 
praktickou. 

 To asi souvisí s tou současnou dobou, kdy já trávim spoustu 
času na internetu, a hrozně se to projevuje...třeba já mám 
hroznej problém číst text, off-line. Málo čtu knížky, a když 
je čtu, hrozně je přeskakuju, stejně jako to dělám na 
Internetu. Hledám obrázky, takovym zkratkovitym 
způsobem. Začnu číst a napadaj mě milióny věcí, co bych 
mohla dělat...a to je i když studuju. Prostě potřebuju tyhle 
věci najít, hledat. Kdybych ho odstřihla, tak bych tam 
nemohla a bylo by to dobrý. 

Vliv interaktivního pohybu na 
stránkách na ostatní činnosti. 
Problém se soustředěním se na 
vizuálně jednotný a lineární text. 

 Poslední dobou mě docela dost baví dívat se na profily lidí, 
který nejsou moji Přátelé. Třeba lidi, který komunikujou na 
Zdi mých přátel, když píšou něco zajímavýho. A vždycky mě 
naštve, když maj zavřenej profil. Zajímá mě, jak vypadaj. 

Vyhledávání informací o dalších 
uživatelích, vliv vzájemné vazby a 
osobního projevu (zájem skrz 
vazbu, viz Friendster). 

 Nyx  

 Tak jsem to brala dřív, teď ten Nyx pro mě má jinou funkci. 
Dřív jsem tam byla hodně aktivní, přispívala jsem, včetně 
Fotek slečen z Nyxu, včetně fotek svlečených fotek z 
Nyxu..moje temná historie.  

Zapojení do komunity, především 
přes populární obsah. 

 Seznamy přátel byly snadný kontakty do pošty. Máš ho 
tam. Dobrej nástroj na povídání, kromě tý prestiže. 

Seznam přátel jako nástroj pro 
komunikaci, ale i budování 
sociálního statusu. 

 Když se dívám zpětně, tak jsem se tam úplně přestala 
aktivně podílet. Pozoruju, pasivně, ale nepřispívám. Asi 
jsem z toho vyrostla...Nemám to zapotřebí. Tam vždycky 
někdo řekne nějakej názor a hned někdo přispěchá a 
nějakejma argumentama. Je tam spousta grafomanů, který 
potřebujou vylejvat myšlenkový pochody nesmyslný a 
spamujou tam. Je to zbytečná ztráta energie. 

Pasivní používání, vyčerpávající 
skupinová dynamika. 

 Ale na druhou stranu jsem fakt ráda, že to tam některý lidi 
dělaj. Protože na tam na rozdíl od Facebooku chodim 
sledovat diskuze, který jsou opravdu zajímavý. Ty 
informace jsou tematický. 

Aktivní přístup k vyhledávání 
informací, ty jsou tematicky 
řazené, tj. odpadá primární 
filtrování. 

 Dívám se na diskuze odshora. Ale ty svoje kategorie 
nepoužvám. Chodim do diskuzí přes Historii. Je to zkratka. 
To svědčí, že mi nevyhovuje, že jsou v těhle okruzích. Jsem 
líná to přeskládat... 

Nevyhovující řazení. Používání sítě 
zkratkovitě, svým vlastním 
způsobem. 
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 Prémiovu verzi nemám, ale kdybych měla, tak proto, že 
můžu bejt neviditelná. 

Neviditelnost jako hlavní motiv k 
pořízení prémiové verze. 

 Teď si vybírám diskuze, který mi něco daj. Předtim to bylo 
všechno - kecací, vztajový, dřív to bylo o těch lidech z Nyxu. 
Teď už mě nezajímaj. Byla to komunita. 

Trend od socializace a exhibice k 
používání sítě jako zdroj informací. 

Sebepre-

zentace 

Facebook  

 Měla jsem takový vlny. Takhle, Facebook se ptá na jiný 
informace než Nyx. Zkopírovala jsem tam informace, co 
jsem měla na Couchsurfingu, hudbu, filmy, tak, aby to řeklo 
něco o tobě, co máš ráda. 

Přebírání sebeprezentace z jiných 
sítí, dokud si nevytvoří vlastní 
přístup. Reflektování toho, co síť 
nabízí (tj. bez kolonek by dané 
informace uživatelé s největší 
pravděpodobností neuváděli). 

 Přemýšlim o fejkovym profilu na Facebooku. To se teď 
rozjíždí, mám kamarády, co maj různý profily. Je to takový 
hraní rolí. 

Faktor hry a mystifikace v 
sebeprezentaci. Je nutné ji zasadit 
do off-line sítě, tj. jde o určitou 
masku, účelem není být někdo 
jiný. 

 Jmenuju se Pavla Bx, protože Bx používá i můj otec, ztratka 
mýho příjmení, který je trochu neobvyklý, je možný ho 
zkrátit na dvě písmenka. I když používám Facebook 
profesně, nechci, aby mě našel úplně každej, zachovávám 
určitou anonymitu. Jsou určitý lidi, který nechci, aby viděli 
můj profil na Facebooku, když zadaj Pavla Baxová. 

Účelová hra na schovávanou s 
indiciemi (polo-schovávání). Tato 
stylizace vznikla jako reakce na 
určité skupiny (jedince). Stejně tak 
jako uživatelé chtějí, aby ostatní 
jejich obsah viděli, tak jim jde i o 
to, aby zůstal skrytý.  

 Odlišovala jsem úrovně přátelství, když už jsem s někým 
přítel, tak si to přece musí nějak vydobýt. Ne že to všem 
vytroubim, kdo jsem. A navíc by to bylo uměle vytvořený, 
nějaká projekce toho, jak já chci, abych působila. Tomu 
jsem se snažila vyvarovat, umělosti a vystavení ostatním. 

Hodnota přátelství, názvosloví na 
síti. Potřeba nevystavovat vše, 
nechávat něco skryté, možná jako 
výzva k osobnímu prozkoumání. 

 Zvažovala jsem, že odejdu, protože pokaždý, když mám 
hodně práce si uvědomuju, kolik mi to zabírá času a jak 
moc mám tendenci tam provádět takový úniky.  

Časová náročnost jako důvod k 
odchodu. Aktivita na SNS jako 
únik. 

 Nyx  

 A to svědčí o tý anonymitě. Buduješ si tam jinej profil, 
takovej, kterej není spojovanej s tvym jménem, nebo tim, 
co děláš. Je to taková hra. 

Anonymní prostředí jako hra, ve 
které postupně uživatel ukazuje, co 
je zač. Možnost volby 
sebeprezentace/identity. 

 Můj avatar je lilie, na kterou prší. Ale moje ikonka je fakt 
stará, dneska bych se za to už nepostavila. Ale nemám chuť 
si ten profil jakkoli měnit. Ani ty komentáře, jsou fakt 
pubertální. Proč? Protože kdybych to měnila, budu to 
někam stylizovat, takhle to mám takhle a je mi to vlastně 
jedno. Na Facebooku mi to jedno neni. Facebook se mnou 
roste. Vim, že to budu mít pravděpodobně ještě na mnoho 
let. Nyx je úplně jiná doložka. 

Přiznání vypovídající hodnoty 
ikonce, potřeba ztotožnění. 
Potřeba aktuální stylizace. 
Facebook jako investice, síť s 
perspektivou, což otvírá téma 
buducího užívání. 

 Nejvíc o tobě vypovídají tvoje diskuze a to, jak se 
vyjadřuješ, co říkáš. To si můžeš zpětně vyhledat. To asi 
vypovídá nejvíc. 

Zařazené diskuze a osobní aktivita 
mají hlavní vypovídající hodnotu. 
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 Třeba když nabízíš práci, tak si můžeš dobře zjistit, kdo je 
kdo. Tam to vyjde najevo. Je to asi lepší než Facebook, ten 
víc stylizuješ. Na Nyxu se musíš víc projevit, přijít s 
názorem. Profil a tohle, tě složí. 

Facebook jako nástroj na stylizaci, 
kde má uživatel větší kontrolu, co a 
jak sdílí. Nyx je otevřený, od 
uživatelů očekává, že se budou 
projevovat, pokud chtějí být vidět. 
Názor ve veřejné skupině má lepší 
vypovídající hodnotu než 
sebeprezentace v okruhu přátel. 

 Čím jsem starší, tím víc se kontroluju. Dřív bych plkala. 
Teď už mi to přijde zbytečný...kouknu a vidim, že to 
funguje i beze mě. Občas mám chuť něco říct, ale pak si to 
rozmyslim. 

Perpetum mobile veřejných diskuzí 
jako (už) nemotivující prvek. Vliv 
sebekontroly ve sdílení. 

 Já si hlídám jazyk dost, i na Facebooku. Mluvim - podle 
toho, s kým se bavím. Většinou se snažim psát s háčkama a 
čárkama, spisovně, hlavně na svý Zdi. Nebo když na něco 
rychle reaguju, tak třeba bez. Sama nemám ráda, když 
někdo píše jako prase. 

Psaný projev má vypovídající 
hodnotu.  

Výčtové 

informace 

Facebook  

 Mám tam jeden citát, kterej nic neříká. Předtim jsem tam 
měla další věci, hudbu, filmy, citáty. 

Nízká relevantnost informací, 
seškrtávání. 

 Já mám přes cca 200 stránek, který mě zajímaj, ale 
málokdy mi je Facebook ukáže.  

Nefunkčnost systému jako zdroje 
informací, přehlcení. 

 Zaměstnání je něco, čim žiju a fakt se za to nestydim, je to 
něco, co ráda řeknu veřejně. Chci s tím být spojovaná. 
Vzdělání mi připadá důležitý, ano, to je taky něco, s čím 
chci být spojovaná. Třeba hudba pro mě nic moc 
neznamená, často mi to někdo pošle.  

Preference ve výčtových 
informacích. 

 Já lajkuju dost věcí, jen ne hudbu nebo filmy. To jsou věci, 
o který se zajímám sama a Facebook mi tam nepřijde nijak 
přínosnej. Nepotřebuju se přihlašovat k tomu, že ho mám 
ráda (film). Málokdy stránka poskytuje něco, co mě zajímá.  

Praktické využiti stránek převažuje 
nad symbolickým přimknutím. 

 Já jsem asi jednou měla, že jsem ve vztahu. Ale ne v tom 
pětiletym. A pak jsem si dala, že jsem ve vztahu, protože to 
ten člověk udělal taky, a mě bylo blbý to neudělat. Ale 
vlastně mi to bylo trochu proti srsti, takhle veřejně. Byla to 
vlastně osobní informace. Lidi, co mě znaj, to ví. Zbytek to 
nemusí vědět: Pavla z grafickýho studia, která je ve vztahu. 

Sociální tlak vzájemnosti. Sdílení 
osobní informace veřejně, jako 
exhibice, kterou už nevyhledává. 

 Navíc vykřikovat to, že nejsem ve vtahu je ještě víc debilní, 
než řikat, že jsi ve vztahu. Tím prostě dáváš najevo, že v tom 
vztahu chceš bejt. Podle mě. Je to výzva, seznamka. A to 
není důvod, proč já mám Facebook. 

Přítomnost informace jako 
prohlášení, statement, uznání 
důležitosti. 

 Já nemám ráda škatulkování a tohle rozdělení (kategorie) k 
tomu nutí.  

Nevýhoda kategorizace, vzniká 
škatulkování.  

 Mít na Facebooku 0-100 přátel, z toho něco vyplývá, nejsi 
asi moc aktivní. 100 - 200, to je když máš jen kamarády, to 
je sympatický. A pak když to roste nahoru, to je prostě 
už...pokaždý to něco vypovídá. Nad 500 přátel je to sběrna 
kontaktů. 

Zařazení do sítě jako statement o 
aktivitě a vztahu k ostatním, 
způsobu požívání. 
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 Nyx  

 Teď mi na Nyxu připadá ten výčet přátel srandovní. Je tam 
ten popis, fotky. Asi aby lidi věděli, jakej máte vztah, je to 
něco, co o tobě vypovídá. Jasně, máš prostor, kde se můžeš 
projevit. Ale myslim si, že lidi spíš využívaj toho, že se 
nechaj okomentovat.  

Sbírání sociálního statutu skrz 
hodnocení ostatními, kolektivní 
hodnocení, crowdsoursing 
vlastního image. 

 Reference - jsou pozitivní a negativní. Jen ten význam slov. 
Negativní reference má význam. Ale na rozdíl od 
Facebooku se tolik na profily ostatních na Nyxu nedívám.  

Copywriting rozhraní stránky jako 
ovlivňující faktor.  

 Jako mám záložky, tak jsem i sběratel diskuzí. Mám jich 
hodně, jsou roztříděný do oblastí. Design, na čumění, 
životní styl, fotky... 

Roztřídění do vlastních kategorií 
(+ osobní popis kategorií). 

Vizuální 

prezentace 

 

Facebook 

 

 Dala jsem si tam (profil) fotku, která nebyla fotka, byl to 
obrázek modifikovanej počítačem. Byla jsem to já a nebyla 
jsem to já. Nechtěla jsem..nevěděla, jsem, jestli si to mám 
vystavit, přechod mezi Nyxem, kde je člověk anonymní, 
přišlo mi dávat tam fotky pro ostatní, že je jasný, že chce, 
aby mu to pochválili...exhibice, to nechci. Tak se to nemá 
dělat. 

Hra s vlastní podobou. Přechody 
mezi anonymní a veřejnou 
prezentací, ukazováním a 
skrýváním. 

 Pro mě je fotka na jiný úrovni než psaný slovo. Je to takovej 
letmej dotyk. Není to tak jednoznačný jako 
psanej/mluvenej projev. 

Vizuální podoba jako hra, 
implicitně podbízející význam a 
smysl než psaný projev (jako 
protipól, explicitní). 

 Na svých profilových fotkách nejsem, ani na půlce ne. A 
není mi vidět do obličeje, skoro nikde. To je asi můj věčnej 
rozpor mezi tím jestli tam chci bejt vidět nebo ne. Podle 
nálady, někdy chci bejt anonymní, jindy ne. Fotky, kde 
nejsem já, jsou asi výsledkem mojí neochoty ukázat se, 
skrejvám se. Ale jsou to fotky, který se mi líbí, takže mě 
určitě vyjadřujou. Nedám si tam fotku hajzlpapíru. 

Úrovně anonymity v profilové 
fotografii - tj. taková, který 
vyjadřuje dost, ale neříká vše 
naplno. Rozpor mezi veřejnou a 
soukromou sebeprezentací. 

 Mě tak často netagujou. Ale když mám pocit, že tam 
vypadám jak oteklá vorvaň, tak se odtaguju. Prostě to 
chápu tak, že si ty fotky někdo bude prohlížet pod mym 
profilem a nemám potřebu se tak prezentovat. Je to čistě 
narcistická záležitost (ta jak vypadám, ne prostředí, lidé na 
fotkách). 

Důraz na sebeprezentaci, tj. výběr 
toho lepšího. Budování ega skrz 
hezké fotografie. 

 Když to má hodně uzavřený, třeba bez profilovek, tak to 
podle mě znamená, že to má vážně jen pro svoje blízký. 
Profilovky, jako to, jak vypadáš, je první věc, kterou ukáže 
každej. Cokoliv jinýho pak už následuje potom. Pak třeba 
práce. Jako vizitka. 

Profilové fotografie jako základní 
součást profilu, obrazová vizitka 
uživatele. 

 Nyx  

 Ta fotka se mi líbí, dělal ji kamarád a já měla pocit, že tady 
něco má bejt. Tak jsem si jí tam dala. 

Potřeba vyplnit dané místo, 
obdobně jako u Facebooku. 

 Bylo důležitý si zvoli ikonku, ta něco to vypovídá o tom 
člověku...zkratkovitě.  

Významná významová zkratka skrz 
ikonku/ID. 
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Aktivity Facebook  

 Na rozdíl od nějakejch mejch přátel, který sdílej názory, 
psaný, úvahy, to já dělám málo...Spíš se vyjádřim přes 
nějaký jiný médium než text - dávám tam odkazy na něco 
zajímavýho, co se mi líbí. Fotky nahrávám. 

Důraz na implicitní projev, ne 
explicitní (zřejmě dáno povahou, 
ale i stylizací). 

 Postuju věci, který přejímám nebo někde najdu, ale dávám 
tam věci, který jsou pro mě zajímavý. Asi to je kolem 
umění, ale to není jednosměrně zaměřený (vědomě). Ale asi 
se o zbytek tolik nezajímám. 

Sdílené obsahy jsou v podstatě 
osobním doporučením, které 
odpovídá zájmům uživatele. 

 Sama o sobě nic psát nebudu. Fotky nahraju, pak i 
komentář. Ale tam jde o to, že ten krok musim udělat já. 
Zhodnotit, jestli je to tak důležitý, abych to tam napsala (o 
sobě) a moc takovejch věcí není. Někdy, když mě napadne 
nějakej trapnej fór nebo hlod, tak si řeknu, že to je tak 
trapný, že si to tam napíšu. Málokdy řikám, co dělám. 

Otevřená sebeprezentace není 
součástí stylizace tohoto uživatele, 
preferuje hru, skrývání. Sdílená 
informace musí mít váhu nebo být 
unikátní (Pavla má ráda trapné 
vtipy). 

 Nyx  

 Ztížený vkládání fotek a dalších věcí je ok, ať s tim mají 
práci, aspoň nad tim víc přemejšlí. Na Facebooku by mě to 
štvalo.  

Technické řešení sítě ovlivňuje její 
obsah. Ne vždy je snadné 
uživatelské rozhraní nejvhodnější. 
Účel sítě a její prostředí (veřejné, 
soukromé) se odrážejí v její 
podobě. 

Sociální 

kontext, 

vliv CMC 

Facebook  

 Facebook má bejt user friendly, aby z tebe mohl získat tyhle 
data. A o tom to je, já to beru. 

Facebook jako databáze, vzájemná 
výměna: data za služby. 

 Málokdy si všímám, co pindaj jaký média. Je toho moc. 
Málokdy mě to chytí za oči. Ale nemažu to, ráda bych měla 
občas nějakej přehled. Nemám TV a tak chci sledovat, co se 
děje. Jsem ráda, když to ke mně někdo nějak dostane. 

Facebook jako zdroj informací, 
které dokáže do určité míry 
reflektovat současné dění.  

 Když kamarád sdílí nějaký články, tak to rozkliknu. Přímo 
od médií málokdy...Ale možná mezi stránkama a přáteli 
preferuju lidi... 

Osobní doporučení hraje větší roli 
než (vybraný, tj. zřejmě 
důvěryhodný) zdroj. 

 Logika Facebooku - podle toho s kym si píšu - to není 
vychytaný. Byla bych radši, kdyby ten Facebook víc 
pochopil, co chci slyšet. Ale mám tendence ho učit, co mě 
zajímá. 

Postupná kustomizace systému. 
Facebook občas nevhodně 
vyhodnocuje uživatelovy aktivity. 

 Už mám v oku, co různý lidi postujou. Tenhle kluk, baví mě 
jeho hudební tipy. Občas zkusim jeho výběr.  

Selektivní vnímání obsahu i 
uživatelů, osobní doporučení. 

 Dlouho mi trvá, než se někomu otevřu v osobní rovivě a 
tady mi to přišlo jako - proč bych sakra měla řikat, kdo jako 
jsem?   

Neochota sdílet osobní informace. 
Nutnost přivyknout si na kulturu 
sítě. 
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 Jo, já se dívám na to, co tam lidi mají. Když tam má někdo 
Dana Landu, tak to o něčem vypovídá. Ale záleží na 
množství. Zvlášť když toho člověka neznám, tak si o něm 
vytvářim představu na základě dat, který jsou k dispozici. 
Já vlastně dost lidí vnímám podle toho, jak se prezentujou 
na Facebooku. 

Výčtově informace na jiných 
profilech mají výpovědní hodnotu, 
ale jen jako mozaika. Prezentace 
na Facebooku ovlivňuje vnímání 
jedinců off-line (spojitost světů). 

 I rozhovory, je to téma. Lidi se bavěj o tom, co se stalo na 
Facebooku, ne že jsme se vyndali na fotbale. Ten virtuální 
prostor je pokládanej na stejnou nebo podobnou úroveň 
jako ten fyzickej. Lidi jsou schopný se bavit o tom, co se 
děje v tom virtuálním. A hlavně počítaj s tim, že ty to víš! 

Poměřování on-line a off-line 
světa, jejich spojitost. 

 Já to teda vnímám dost jako virtuální, prostor, kde je to 
takový - objevujou se tam věci, ke kterým bych se normálně 
nedostala. Někde tam visí, ve vzduchoprázdnu, myšlenky, 
odkazy. Reálnej? Už jen to, že říkáš, proběhlo to na 
Facebooku, pro mě je to jinej prostor. Nevim, jak to popsat. 
Rozčleńuju to, co se stalo tam a "tady". Vnímám to jinak. 

Rozdělování on-line a off-line 
světů, off-line je nadřazenější, v 
určitém smyslu ten on-line není 
ani jeho plnohodnotnou součástí. 

 Nyx  

 Tady to funguje jinak /na Nyxu/, na Facebooku nikdy 
nenapíšeš lidem, který nemáš v přátelích. Tady je to jinak, 
naopak. Klidně můžeš lidem psát do pošty, ale nepřidáváš 
si je do přátel. Funguje to dost volně, nemáš takový zábrany 
někomu napsat. 

Odlišná netiquette, kterou se 
uživatelé musí učit. Vazby 
(přátelství) nemají tak zásadní vliv 
na ustavení komunikace nebo 
vzájemnosti. Přijetí do komunity 
(člen sítě), je otevření se všem. 
Zřejmě je to i tím, že Nyx je lokální 
síť, tj. i když je veřejná a otevřená, 
uživatelé ji vnímají jako omezenou, 
uzavřenou. 

 A to je zásadní rozdíl. Na Nyxu vidíš, kdo se ti díval na 
profil. Kdyby na Facebooku byla tahle možnost, kdyby lidi 
viděli, kdo se komu dívá na profil, tak vůbec nestalkuju. 
Užívám si, že to můžu dělat jen tak...Je to aktivita, dáváš 
najevo, že se zajímáš. A já se pak dívám na profily těch, co 
se na mě dívali (Na Nyxu).  

Vzájemnost a otevřenost jako 
hlavní výsady Nyxu. Facebook má 
zcela jinou rovnováhu mezi 
skrýváním a ukazováním. 
Prémiová verze Nyxu se více 
podobá nastavení Facebooku (za 
které jsou uživatelé ochotní na 
Nyxu i platit). 

 Palce nahoru a dolu jsou super. Rozkliknu si odkazy na 
filmy...často věřim, že když se to líbí těm lidem, tak to bude 
dobrý. 

Spoléhání na kolektivní inteligenci 
uživatelů. 

Sociální 

kapitál 

Facebook  

 A přišel mi Friend request od otce. Tak jsem ho zamítla. Mí 
příbuzný nechci na profilu. Příbuzný! 

Odmítnutí skupiny nejbližších 
vazeb. (Na Facebooku má jen 
bratra, obdobný věk, jiný vztah). 

 Když promlouvám na svý síti, tak můžu zasáhnout všechny. 
Není to tolik o mě. Kdybych si teď tvořila profil, a chtěla ho 
mít jen pro svoje kamarády, tak se tam projevuju úplně 
jinak. Uvědomuju si, že tam nejsou jen moji kamarádi. 
Takže se kontroluju. 

Komunikace k ostatním, 
reflektování různorodých skupin a 
orientace vůči slabým vazbám 
(kontrola sdílení a prezentace). 
Přiznání stylizace v závislosti na 
skupinách. 

 Když někoho přijímám za přítele, musí projít takovou mojí 
osobní cenzurou. Jakou? To se liší. Ten člověk pro mě musí 
bt zajímavej. Předtim to bylo znám/neznám. 

Vlastní politika přijímání přátel, 
která se vyvíjí. 
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 Jo, určitě, přijmu žádost určitě od někoho, s kým jsem se 
viděla jednou, když je to někdo, kdo mě zajímá. To souvisí s 
tim, že si tam buduju to databázi. Chovám se víc 
strategicky.  

Propojování, budování databáze 
kontaktů, sociální kapitál. 

 Ale Facebook využívám na seznámení se s lidmi, dodatečně 
potom, co jsme se potkali osobně. Často z tý komunikace 
potom dost věci vyplyne, dozvim se víc. Seznam věcí, co mě 
zajímaj, je jedna věc, ale asi hlavní je to, jak se projevujou. 
Třeba moje výpisy, ty jsou pro mě, to je něco, z čeho já 
získávám informace, to by o mě nic nemělo vypovídat. 

Potvrzení vazby (spojení), vlastní 
aktivita (chat, pošta). 

 Ale reálně jsem v kontaktu tak se 100, možná fakt víc, 
nevim. Občas mě ale potěší, když tam proběhne nějaká 
informace od lidí, se kterejma jsem ten kontakt ztratila. 
Mám tam lidi, který můžu někdy v budoucnu chtít 
kontaktovat.  

Aktivní vazba s cca 100 lidmi, 
zbytek jsou pasivní kontakty. 
Facebook jako databáze osobních 
(i neaktivních) kontaktů. 

 Třeba já jsem kontaktovala jednoho zajímavýho tvůrce. 
Neznali jsme se. Nikdy se možná nepotkáme, ale píšeme si. 

Brinding. 

 Nyx  

 Nyxu si cenim, jsou tam odborný kluby, kde se dozvíš 
všechno. Sdružuje to chytrý lidi, který maj záhadným 
způsobem dost času, aby odpovídali dementům, jako jsem 
já. 

Polarizované hodnocení uživatelů. 
Polarizovaná role uživatelů (ti, co 
potřebují pomoct, ti, co pomáhají). 
Pomáhat (odborně radit) lze jen z 
určité pozice v síti. 

 Věřim jim, i když je neznám. Asi jsem důvěřivá. Ale je 
dobrý, že nedostaneš často jednu odpověd, rádi si tam 
kontrujou nebo naopak podporujou. Takže získáš zpětnou 
vazbu od víc lidí. A to ti něco řekne. Je to výbornej nástroj 
na sběr informací. 

Názor na základě několika 
necenzurovaných/nefiltrovaných 
výpovědí, přesah vlastní bubliny 
kontaktů. Crowdsourcing. 

Skupinová 

dynamika, 

sociální 

tlaky 

Facebook  

 Mám tam dost lidí schovanejch, kvůli tomu, protože mě 
fakt nezajímá, co dělaj na denní bázi. Stejně tak to nechci 
dělat já. Nevidim v tom smysl. 

Zbytečné obsahy. 

 Když mě někdo nebaví, tak je schovám. Dost lidí takhle 
mám. Ale nevyškrtnu je....Mám vnitřní heirarchii 
kamarádů. A tady je vidíš, moje highlighted stories, to 
docela používám. Mám vytipovaný lidi, baví mě.  

Hierarchie kontaktů, používání 
nástrojů na filtraci mezi chtěným a 
nechtěným obsahem. 

 Uvědomuju si, že to, co tam dávám, o mě nějak vypovídá. 
Uvažuju nad tim, jak to může působit a co si ostatní asi 
udělají za závěry.  

Sdílený obsah jako nástoj na 
budování image. 

 Snažim se stát si za tim, co tam píšu - zajímavý věci, který 
zaujmou lidi. Když to nikdo neolajkuje, tak si 
řikám...uvědomuju si to ego...hm, to se mi nepovedlo. Že 
jsem se netrefila. Jako když se bavíš z očí do očí, řekneš vtip 
a ten druhej --eee?! Jakože NIC? Nemusí reagovat, ale 
stačí, když aspoň jeden člověk aspoň olajkuje. Kdyby to 
neolajkoval nikdo, což se mi dlouho nestalo, tak si to budu 
pamatovat....Očekávám, že se to bude líbit. Je to selekce. 

Potřeba zpětné vazby jako 
schvalujícího gesta 
skupiy/kontaktů. Vzájemnost, 
postování vůči 
skupině/kontaktům. 
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 Mám tam spoustu erasmáků, se kterejma nejsem v 
kontaktu, pak spolužáky - gmypl. S těma lidma, se kterejma 
mám osobnější vztahy, tak s nima na jejich zdi komunikuju 
úplně jinak, něž kdybych to měla dát na svou zeď. To je 
zúžená skupina.  

skupin. 

 Velký procento lidí, který tam mám, jsou lidi, se kterejma 
vůbec nekomunikuju. Ale je tam pár lidí, kvůli kterejm se 
kontroluju. Mám tam pár slečen, nebudu konkrétní, a ty 
jsou pěkný drbny. A ja nemám ráda, když mě někdo drbe. A 
tohle by byla taková spoušť. Nehci bejt v řečech....Je mi 
blbý si je vymazat (ty holky). Jsme moc provázaný. 

Sebekontrola kvůli několika 
jedincům (skupině), která 
ovlivňuje celkovou komunikaci. 
Provázanost vazeb neumožňuje 
ostřihnutí, sociální tlak na 
potvrzen vzájemné vazby. 

 Dřív mi bylo blbý někoho odmítnout. Jako kdybych odmítla 
toho člověka - co si o mě bude myslet - kdybychom se 
potkali. 

Copywriting "žádost o přátelství" a 
další názvosloví na Facebooku 
navozuje "přátelskou" a blízkou 
atmosféru. 

 Zezačátku by to bylo trýznivý, odvykačka, ale je to vlastně 
docela velká součást mýho života. Kdybych ho neměla, tak 
bych ho přežila. Asi bych musela víc komunikovat s lidma, 
sama se zajímat o ty akce a musela bych si vybudovat 
pověst, že když se něco pořádá, tak se o tom všichni dozví 
na Facebooku, ale Pavlu musí pozvat. Mě by to nevadilo, ale 
lidi jsou líný a asi by se na to vybodli. Právě, hodně to 
používám na přehledy o tom, co se kde děje. Jsme z Prahy, 
tady se toho děje docela dost a takhle mám přehled. 

Jedou z hlavních funkcí a výhod 
Facebooku je snadné začlenění a 
přehled o společenském dění mezi 
kontakty/skupinami. Nepoužívání 
znamená vyčlenění se z kolektivu, 
ztrátu sociálního kapitálu nebo 
monimálně nástroje na jeho 
správu. 

 Nyx  

 Jo, tyhle exhibice jsou seznamka. I ty další, kamkoliv jsi 
přispěla, bylo třeba pravděpodobný, že na základě toho ti 
napíšou do pošty. 

Každá promluva, akce, jako 
statement. 

 Já to vnímám jako jinej druh virtuálního prostoru, takový 
městečko. Lidi na sebe můžou někde narazit. Facebook je o 
tom, že si tam každej buduje profil, je to selektovaný. Tady 
je každej vrženej do podobný situace. Tak to vnímám, je to 
jinak. Zvyky v rámci tadytoho městečka jsou jiný. Je 
normální oslovovat koho chceš. 

Aktivita na Facebooku může být 
oddělená, tj. pouze jednosměrný 
tok (například zablokováním 
komentářů atp.), na Nyxu skoro 
vždy dochází k interakci s 
ostatnimi. Skupinová dynamika 
každé ze sítí je jiná (netiqette). 

 Vlastně se mi ani nestává, že bych tam vídala svoje přátele. 
Občas někoho, tak se vždycky tak pousměju. Ale je fakt, že 
spousta z nich je má ve sledovanecj diskuzích.  

Viditelnost přátel, jeich aktuální 
polohy na webu. Otevřené přiznání 
zájmu (zahrnutí tématu do 
sledovaných diskuzí,, statement), 
nebo jeho nepřiznání 
(navštěvování diskuzí). 

 Tam to frčelo úplně jinak. Lidi si přidávali do přátel o 
106....lidi si budovali seznam přátel. Bylo otázkou prestiže 
mít co nejvíc přátel. Kdo měl tři přátele, tak byl trapnej. 

Demonstrace sociálního kapitálu, 
hierarchie uživatelů. Vazba jako 
hodnota. 

 V diskuzi jsi znala lidi, minimálně z jinejch diskuzí. Hádali 
se, smáli, všichni si dělali srandu ze zelenáčů. Úkolem 
zelenáčů bylo nasbírat nějaký přátele, aby jako nebyly 
trapný. Byly tam i diskuze pro nováčky z Nyxu. To k tomu 
patří, musíš si vysloužit nějaký postavení. Dost časi jsem 
tomu věnovala. 

Hierarchie uživatelů. Postavení 
nelze získat tak snadno, uživataelé 
si jej musí zasloužit. 
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Soukromý 

a veřejný 

prostor 

Facebook  

 Asi tam byl vliv Nyxu, pojímala jsem to víc anonymně.  A 
tady to byla taková výkladní skříň tvojí osobnosti. A to mi 
přišlo dost intimní. 

Přechod mezi anonymním 
prostředím Nyxu a Facebooku, 
rozdíl není ani v zasazení do 
sociální sítě, ale ve způsobu 
prezentace. Způsobu, jakým se lidé 
ukazují. 

 To je to, že na tom Facebooku už nemáš svoje bezprostřední 
přátele. Přidala jsem si dost lidí, aniž bych je znala. 
Nechci,aby o mě tyhle lidi věděli víc, než já jim dovolim. 

Rozšíření kontaktů, které ovlivňuje 
uživatelovy aktivity na síti. 
Přítomnost neznámých/známých 
důležitých kontaktů vyžaduje 
kontrolu obsahu, ztrátu volné 
svodoby projevu (mentální 
proces). 

 Třeba teď si přidávám lidi, který taky využívaj svůj profil 
strategicky. Když mají 1000+ přátel, tak vim, že svůj profil 
využívaj k vykřikování nějakých informací, který by mě 
mohly zajímat... 

Hodnocení uživatele a jeho 
motivací podle počtu kontaktů. 

 Bavim se neveřejně, není mi to příjemný. Už jen to, že to 
tam visí věčně a bůhví pro koho, to pro mě není nic 
pozitivního. 

Konverzace (pošta, chat) patří do 
soukromé sféry  a proto by neměla 
být sdílená. 

 Zatím používám skupinu Close friends, tam se mi kumuluje 
určitej Newsfeed. Tam se dívám na lidi, kde nechci, aby mi 
něco uteklo. Skupinu Práce nemám, ale možná si ji založim 
pozdeji. Je to dobrej nástroj, protože se to hrozně rozrůstá. 
A to tak maj všichni. 

Pokus o vytvoření funkčích skupin 
a práci s nimi, tj. oddělit veřejnou 
sebeprezentaci a soukromou 
komunikaci. 

 Jo, mám ráda přehled a chci vědět, jak ty lidi vypadaj, třeba 
je potkám nebo i chci prostě vidět, jak vypadaj. Přes ně se 
dá rozšířit rozhled. Je to i zajímavý ze stalkerskýho 
hlediska. Je to vzrůšo nahlížet lidem vlastně do soukromí. 
To je právě výhoda, že si každej může nastavit, co kdo vidí. 
Každej musí počítat s tim, že se na jeho profil (veřejněj) 
budou dívat ostatní. Je zajímavý sledovat, jak to kdo má 
vyřešený... 

Vizuální stránka profilu je jedou z 
nejdůležitějších - identifikace 
uživatelů v off-line světě. Výhody 
osobního nastavení, počítání s 
veřejností profilůa nutností jejich 
rozčlenění. 

 Nyx  

 I ukazování toho, kde se nacházíš, je taková specializa 
Nyxu. Je to veřejný. 

Otevřenost a sdílení. 

 Občas s tim mám problém, nerada se zdržuju v určitejch 
diskuzích (protože to je veřejný, nevim, třeba nějaký 
sexuální nebo hodně politicky vyhraněný. Ty, který jsou na 
těch pólech.  

Zájem o citlivá témata je soukromý 
(sex, politika). 

 Žádný nastavení soukromí nepoužívám, ani o něm nevim. 
To je asi nový, to nesleduju. 

Soukromí na Nyxu není takové 
téma jako na Facebooku. 

 Na vícero profilů - asi nechceš, aby tě někdo viděl anebo ho 
chceš na jiný diskuze. K tomu Nyx trošku vybízí. Jdeš do 
toho s vědomím, že seš viděnej. Ale je to debilní, když už jsi 
přistoupil a tuhle hru, tak máš uznat, že seš, kdo seš. 

I anonymní prostředí vyžaduje 
integritu osobnosti. 
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Volba Odstřihla bych Nyx. Ale bylo by mi to líto. Facebook bych 
neodstřihla proto, že chci být v kontaktu s lidma. V 
současnýc hvíli je to důležitější, než ty informace. Ale 
nechtělo by se mi, fakt. Je to takovej rozpor introvertní a 
extrovertní. Na Nyxu si zalezeš a vzděláváš se, Facebook je 
povrchní. Staví na bulvárnosti mezi známejma lidma. 

Odstřižení zdroje informací, 
udržení a rozvoj sociálního 
kapitálu, právě s ohledem na 
budoucí vývoj. 

Vzkaz Facebook  

 Aby mě to nenutilo trávit tam tolik času. Pohltí mě to 
vždycky.  

Čas. 

 Nyx  

 Nabídni jiný pozadí než forest green! U Facebooku to 
neřešim. Facebook vidim jako bílej prostor, a to mě neruší. 
Visí to v prostoru. Nyxu ale pořád hrozně fandim, bylo by 
super, kdyby ty lidi tam nebojovali. To zabíjí diskuzi.  

Rozhraní a kustomizace, což je 
zajímavé, protože Facebook má 
pouze jeden design a nikoho z 
respondentů to nepobuřuje.  

 

 

Jakub Vít alias ID JAKKILLER 

 JAKKILER /JAKUB VÍT INTERPRETACE 

Motivace  Facebook  

  Smutná story. Kamarádka žila v Anglii, nevim, kdy v kterym 
roce, napsala nám, abychom vyzkoušeli tuhle stránku, ze je to 
uzasny a všichni přes to teď komunikujou. Protože jinak to bylo 
jen ICQ a tak...Chvíli jsem na to čuměl, co to je. Nerozuměl 
jsem tomu. Občas jsme si psali s tou Dádou... 

Nutnost uživatele učit. Vliv off-line 
kontaktu, tj. vytvoření malé sítě, 
účelové. 

 Celkově jsem chtěl omezit Facebook. Chtěl jsem si ho 
vypnout.Pak jsem ho vypnul na dva tři měsíce. Hlavně kvůli 
času. Zpátky jsem ho zapnul kvůli závislosti no, taky je to 
praktický. Jsem s FB spjatej. Když ráno přijdu do práce, nevim 
co to je, ale prostě - kliknu na něj. 

Vnitřní rozpor o (ne)užívání sítě, 
který rozhoduje jednak sociální 
kontakt a informace (tj. nebýt 
vyloučený), ale také fakt, že tato 
aktivita má už své zajeté koleje, až 
rutinní zvyk.  

 Záleží mi na těch lidech. Nechci bejt vyloučenej. Já jsem třeba 
nemohl pozvat lidi na narozeniny, protože jsem neměl 
Facebook. Kamarád to pozval za mě. Kdybych poslal SMS, tak 
se na to všichni vybodnou... 

Rozhodující je nebýt vyloučený z 
kolektivu, přístup k informacím a 
aktuálnímu dění ve skupinách. 

 Všichni se na to dívaj - je to efektivní a zjednodušuje to 
komunikaci. Mám strach, že to už jinak nejde a nepůjde. Bez 
Facebooku jsi vyloučenější, nevěděl jsem o akcích, dozvěděl 
jsem se o nich až někdy potom. Kdo ti dneska zavolá a řekne, 
pojď někam....dřív se to stávalo. 

Efektivita a praktičnost 
komunikačního nástroje, která mění 
užívání jiných nástrojů a kanálů. 
Nepoužívání je exkluze z kolektivu. 

 Mám rád tu efektivitu, ale vadí mi, že je člověk závislej na jedný 
stránce, systému. Facebooku. Mám pocit, že mě (Facebook) 
nutí k aktivitě, novinky, zkuste tohle, přidejte si lidi, nabízí to 
spoustu věcí.  Otravuje mě to. Nutí mě a cejtim se 
manipulovanej. Ignoruju to, ale... 

Vnitřní rozpory ohledně užívání sítě, 
pocit manipulace. 
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 Můj kamarád je tam čistě jenom z toho důvodu, aby 
odtagovával fotky, na kterejch je, aby měl kontrolu nad tim, co 
kdo může o jeho osobě postovat na Internetu. Ale on je hodně 
paranoidní. 

Důraz na vizuální obsah jako výpověď 
o uživateli. Motivace být na síti je 
podmíněná potřebou kontrolovat 
obsah spojený s uživatelem, tj. být 
přítomný abych měl kontrolu a moc 
ovlivnit. Hlavní motivací je v postatě 
snaha o kontrolu aktivit off-line sítě. 

 Nyx  

 Na Nyx mě přivedl kolega z práce, chvíli po střední škole. On 
ho používal furt. Ten byl na Nyxu přisátej permanentně. 

Vtažení off-line sítí, doporučení.  

 Bratránek tam byl a další lidi. Chtěl jsem ale taky poznat 
nějakou komunitu, kterou zajímá to, co mě. Předtim jsem s tim 
nejsem zkušenost.  

Zasazení off-line sítě on-line. Chuť se 
začlenit. 

 Já jsem tam šel vážně proto, že mě zajímaly ty odborný 
diskuze. Na Nyxu můžeš získat spoustu informací, jsou tam 
lidi, který tomu fakt rozumí a sdílej s ostatníma. 

Hlavní motivací je přístup k 
informacím a názorům ostatních 
uživatelů. 

Užívání Facebook  

 Psal jsem si tam s ní zprávy. A pak jsem si začal přidávat lidi. 
Kamarádi. Ale úplně ze začátku si mě přidalo několik úplně 
cizích lidí. Mám tam nějakou Tin-tin-Tsang z Honkongu a 
nějakou jinou z Ekvádoru a týpka z Japonska. 

Uvyknutí na prostředí a jeho 
možnosti, postupné objevování. 
Vytváření uživatelských standardů (tj. 
vlastní politiky užívání). 

 Nevymazal jsem je, občas se na ně podívám, co to jako je. Mám 
to jako okýnko do jinýho světa. 

Kontakt jako okénko do jiného světa, 
zprostředkování jiného sociálního 
prostředí. Zvědavost. 

 Pak jsem zjistil, že se tam dá čumět na fotky, že se tam dá 
přidávat svoje fotky. A tak dál. Klasickej pokrok. 

Vizuální obsah jako další rozměr 
komunikace. 

 Nejdřív koukám na notifikace, na zprávy. Upozornění. Pak na 
feed a tim to hasne. Projdu to do tý doby, kdy si pamatuju, že 
jsem viděl to poslední. Někdy ne. 

Prioritu mají aktivity,ve kterých se 
podílí, potom aktivity ostatních. 
Skrolování na konec  neznámého 
obsahu je v podstatě potřeba o nic 
nepřijít. 

 To album tam nahrála ona, skrz můj profil. Ona neměla svůj 
tak přes můj  komunikovala s tou Dádou. Svůj profil si založila 
až později. 

Sdílení jednoho profilu. 

 Někdy mi lidi rovnou řeknou místo telefonu: najdi si mě na 
Facebooku. 

Dohledatelnost dat, otevřenost 
kontaktu, který zjednodušuje 
propojování (tj. kontaktní informace 
nejsou exkluzvní, jsou dohledatelné). 

 Je to paralelní komunikace. Mail je oficiální, Facebook je 
neoficiální komunikace. 

Facebook nenahrazuje jiné 
komunikační nástroje (např. email), 
spíše je více polarizuje, rozšiřuje 
možnosti. Zároveň uživatel reflektuje 
zvolený nástroj. 

 Asi nejvíc chatuju. Dost často. Předtim zprávy. Aktivní komunikace, soukromá, ne 
veřejná. 

 Nyx  
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 Diskuze o filozofii, o kompech. Informace. Potom tam sleduju i 
astronomický a vědecký auditka. A pak taky humory, holky, 
kluky a tak dál. Fotky na čumění, tim se bavim. 

Dvojí motivace - informační, a 
rekreační. 

 To jsou diskuze, kde si něco vydoluju. Jednou za 3 měsíce, 
tahací diskuze. A pak bordel, všechno. 

Hodnocení svého členění. 

 Informační složka je pro mě důležitější, ale časově tam trávim 
víc na tý rekreační. Kdybych měl jednu síť odstřihnout, byl by 
to Facebook. V Nyxu jsem jen taková detašovaná ikonka, a to 
mi nevadí. 

Pohodlí anonymity nebo polo-
anonymity, nepropojenost s hlubší 
sociální sítí, fotkami, daty. Nyx jako 
zdroj dobrých informací a různorodé 
rekreace. 

Sebepre-

zentace 

Facebook  

 Nikdo mě nikdy nepřekvapil, co si tak pamatuju. Lidi se chovaj 
dost podobně nebo stejně na Facebooku jako normálně. Jak 
kdo asi, moje okruhy jo. Kromě pár jedinců. 

Výrazně odlišné chování je výjimečné, 
což může způsobovat právě silné 
zakořenění do off-line skupin a 
nevhodnost/nemočnost přetvářky. 

 Když sdílim, tak mám často v úmyslu lidi pobavit a čekám 
zpětnou vazbu. Ale je mi to jedno. 

Reflexe publika, tj. sdílení není jen 
jako statement o sobě, ale k ostatním. 
Očekávání interakce a zpětné vazby. 

 Je to paralelní komunikace. Mail je oficiální, Facebook je 
neoficiální komunikace. 

Facebook nenahrazuje jiné 
komunikační nástroje (např. email), 
spíše je více polarizuje, rozšiřuje 
možnosti. Zároveň uživatel reflektuje 
zvolený nástroj. 

 Můj profil - prezentuju se jako mladý vtipný chlapec. 
Perspektivní? No to nevim. 

Přibližná představa vlastní 
prezentace. 

 To se mění, jak si přidáváš další skupiny lidí, tak prostě 
seškrtáváš. Já tam nejdřív měl jen nejbližší přátele. Teď kolegy 
a tak dále Takže limituju to, co tam dám. Ale jsou věci, co mi 
vaděj a ty, co mi nevaděj. 

Hierarchie sdílených informací, 
kontrola sdílení s rozšířením skupiny 
(přehodnocení jejich vhodnosti, 
relevantnosti, významu).  

 Facebook mě naštval, protože mi zakázal si změnit jméno. 
Jasně, na Nyxu si ho dáš a nic s tim neudělás. Předtim mi ale 
dali možnost, byl jsem tam jako Opočlověk. A pak jsem si 
změnil e-mail, na novej, jakub.vit@gmail.com a no mi to 
změnilo moje jméno na moje občanský jméno. A normálně už 
mi to nechce dovolit změnu. To mě naštvalo, chtěl jsem ho 
vypnout a tohle je důvod, proč to jednou vypnu. Chtěl jsem to, 
hlavně mi to změnili násilně. Mrzí mě to. Tu politiku chápu, ale 
nemají být takhle omezený.   

Nespokojenost s vnucováním oficiální 
politiky osobních profilů , zásahem do 
vlastního profilu. 

 A jsou lidi, jako můj bratranec (Jiřina Bohdalová, pozn. ), 
Facebook pokrytci, který se tam schovávaj za jinou identitu, ale 
stejně tam je...potřebuje tam bejt. A najdeš si tam i jeho fotky. 
Poznáš ho tam. 

Hodnocení způsobu užívání ostatních 
uživatelů, upřednostnění otevřené 
prezentace. Jakub je mezi přáteli 
znám jako Opočlověk, je to jeho 
unikátní jméno, tj. nevydává se za 
někoho jiného. Hodnocení druhého 
uživatele jako pokrytecké, protože 
není ve své prezentaci konzistentní 
(fotky). 



 

135 

 Každej se nějak profiluje jinak, než to, co je. Lidi mají potřebu 
se modifikovat, měnit se. To je potřeba lidem vlastní. A to se 
odráží i na Facebooku. Když mám možnost si tam zadat nějaký 
jiný jméno, tak proč ne, to ti dodá něco - zábavnou část toho 
života. Svoje jméno si navíc nevybereš. Tady si to lidi můžou 
spojit s tou fotkou a vnímat to úplně jinak... 

Potřeba si hrát s vlastní identitou, 
hravost jako další rozměr osobnosti 
uživatele. Snaha využít možností on-
line světa (vlastní volba, možnost 
začít jinak, znova, podle sebe). 
Sociální prostředí sítě (off-line 
zakotvení) se potom postará o 
ustavení nové prezentace jako fakt. 

 Z psaných věcí poznáš, co je zač. Ale z toho, co lajkuje? Spousta 
lidí tam má kdeco... 

Symbolické přimknutí nemá 
vypovídající hodnotu, zásadní 
vypovídající hodnotu má vlastní 
projev uživatelů. 

 Nyx  

 Nemám potřebu vytvářet anonymní prostředí (ientitu). Nevyužití možností, které síť nabízí. 

 Na Facebooku tohle nemáš, ten tě nutí se ukazovat. Lidi, který 
se prezentujou na Nyxu vnímám jako exhibicionisty, dávaj to 
mnohem víc vplén, dávají to všem uživatelům Nyxu , Internetu. 
Dívám se na ně a řikám si, co mě čeká. Kdo se chce seznámit a 
kdo ze sebe dělá blbce. 

Nyx jako veřejné fórum, vystavování 
se na veřejnosti je exhibicionismus. 
Zvědavost. Motivace vystavování se 
může být humor nebo chuť na sebe 
ukázat a seznámit se. 

 Na Nyxu za sebe nechávám mluvit názory. Nyx mi přijde 
zajímavější, v něčem i lepší. Asi  - je to menší, není tak zásadní 
a komerční. Nevim. Je to menší a sympatičtější sociální síť. 

Na Nyxu se uživatelé vpisují do svých 
příspěvků, které jsou hlavním 
zdrojem úsudku o nich (pro ostatní). 

 Na Facebooku jsem milej vtipnej chlapec, na Nyxu to asi 
nedělám vědomě, ale možná proto tam mám to oko - já jsem 
ten stalker - co to tam sjíždí a kouká.  

Stylizace pozorovatele, který s 
odstupem hodnotí a nahlíží. 

Aktivity Facebook  

 A pak když má někdo nějakej vtipnej status, tak mu to olajkuju, 
okomentuju. A to je tak celý. 

Aktivita jako reakce na něco, nevzniká 
sama od sebe. 

 Na akce je to dobrý, lidi posílaj pozvánky, vim, co se kde bude 
dít a kde kdo bude. To je dobrý. 

Jednoduchý sociální kontakt, 
nevyčlenění z kolektivu, přehled o 
dění v sociální síti. 

 Když se nudim, tak normálně stalkuju. Snadno dostupný zprostředkovaný 
přehled o tom, co dělají ostatní, bez 
přímého sociálního kontaktu. 

 Hledám fotky, občas jdu na zeď, ale to už mě musí ten člověk 
zajímat. 

Preference vizuálních vjemů. 

 Dřív jsem se díval i na informace. Ale už ne, lidi tam nic moc 
nemaj a když jo, tak je to nezajímavý. 

Omezování užívání různých funkcí, 
všeobecné uživatelské změny,vývoj v 
užívání. 

 Postuju vtipný komentáře, který dostávám od svejch 
profesorů... 

Sdílení exkluzivního obsahu. 

 Nyx  

 Vyvíjí se to od něčeho seriózního jen k tomu, že tam sedim a 
čučim na bulvár. Na Nyxu už se nic zajímavýho neděje. 

Zhodnocení vývoje sítě, sebekritické 
vnímání vlastní aktivity. 
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 Na úvodní stránce se nezdržuju, jdu rovnou do sledovanejch. 
Já tam ani nic nekomentuju, statusy, vůbec. Jsem aktivní, 
občas někde, občas se hádám. Na zbytek čumim, ale zajímá mě 
to. 

Aktuální přehled aktivit ostatních 
není podstatný, uživatel aktivně 
vyhledává obsah, který jej zajímá 
(novinky v tematických diskuzích). 
Pasivní konzumace přichází až v 
tematicky zvoleném prostředí 
diskuze. 

 Když vidim blbost, tak komentuju. Naplno. Zhádal jsem se, nad 
rasistickejma vtipama, nesmyslnym zobecňováním... 

Uživatel nemá problém s kritickým 
projevem vůči ostatním. 

Vizuální 
prezenta
ce 

Facebook  

 Mám oko, mě se líbí, že se dívá, na všechny ty posty, co tam 
jsou. To oko taky trochu znervózňuje. Chci trochu 
vyprovokovat ostatní. 

Výzva k zamyšlení skrz vlastní 
sebeprezentaci. 

 Ne na profilových fotkách jsme jen já. Proč fotky s někým? Já si 
vybírám... 

Profilová fotka jako hlavní nástroj 
představení sebe, zaměření na sebe. 
Nevztahuje se k někomu jinému.  

 Nyx  

 Mám oko, mě se líbí, že se dívá, na všechny ty posty, co tam 
jsou. To oko taky trochu znervózňuje. Trochu vyprovokovat 
ostatní. 

Výzva k zamyšlení skrz vlastní 
sebeprezentaci. 

 Stál bych si za tim, za všim, co tam napíšu. Ale na Nyxu to 
nemusim řešit, nemusim se nad tim zamejšlet. Nikdo tam 
nepostuje moje fotky v křeči. 

Nyx umožňuje nepropojit se 
jakýmkoli vizuálním obsahem, který 
často slouží jako integrační prvek 
identity. Promluvy v tematických 
diskuzích je možné brát i odděleně, 
dokud se za ně nepostaví konkrétní 
jedinec, jeho fotka, podle které by 
mohl být rozpoznán veřejně. 

Výčtové 
infor-
mace 

Facebook  

 Vztah si nedávám. Měl jsem, protože mě moje holka pozvala. 
Tak je blbý to odříct. 

Vynucená vzájemnost, tlaky off-line 
sítě/světa na vytváření on-line 
sebeprezentace, propojení světů. 

 Nemám oblíbený citáty. Nemám.  Nevhodnost nástroje. 

 Nemám potřebu sdílet všechny ty věci, ani narozeniny, je to 
příliš. Nechci tam sdělovat ani v jakym jsem vztahu, to nejvíc. 
Ze začátku jsem ale házel všechno, i ty citáty. Nerozuměl jsem 
tomu, neuvědomoval jsem si dost věcí.  

Vývoj uživatelského chování směrem 
ke kontrole a přehodnocování 
smysluplnosti aktivit. 

 Je to dobrý, aspoň se mě nemusí na všechno vyptávat. Když si 
podívaj na můj profil. 

Profil jako osobní přehled, vizitka 
uživatele, který může pomoci si 
vyjasnit názory. 

 Počet změn jmen byl vyčerpán. Nabídli mi alternativní jméno v 
závorce, to je zbytečný. Nebudu si dávat Opočlověk vedle svýho 
jména. Opočlověk je vtipný, bavim lidi, i sebe. To jméno jsem si 
vymyslel. 

Potřeba rozlišit a oddělit oficiální 
(jasnou) a neoficiální (hravou) 
prezentaci. Sebeprezentace jako hra. 
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 Nyx  

 Ze začátku jsem to tak měl, že můj seznam (diskuzí, přátel) 
charakterizoval, teď míň, ale jo, pořád to tak je. Ale taky 
používám víc historii navštívených diskuzí. 

Tematické diskuze jako výpovědní 
hodnota o uživateli. Toto vnímání se 
mění s uživatelskými návyky (tj. je 
odvislé od vnímání celé sítě). 

Sociální 

kontext, 

CMC 

Facebook  

 Můj bratranec je Jiřina Bohdalová. On nenávidí Facebook a 
štve ho, že u něj prostě sedí. Furt. Je posedlej tim, že tam ten 
Zuckerberg sedí a pozoruje nás a nutí nám věci. Paradoxně u 
toho sedí často.  

Paradoxní uživatelský přístup, který je 
zapříčiněný přítomností off-line sítě 
on-line - nutnost kontroly obsahu. 

 Když ty lidi hrajou nějakou hru a mě tam někde zaškrtnou a mě 
se tam pak hází ty notifikace...no to je prostě příšerný. 10 000 
žádostí na Farmville. 

Automatické sdílení je předpoklad 
virálního šíření obsahu. Ten zřejmě 
často devalvuje renomé šiřitelů. 

 Narozeniny tam nemám, protože nesnášim ty přívaly -všechno 
nejlepší, všechno nejlepší - přijde mi to nevhodný. Když 
někoho máš rád, tak mu máš popřát osobně a vědět, kdy má 
narozeniny přece...plácnutím něčeho na zeď si to prostě ulehčíš 
a to tak nemá být. Nevim, nebaví mě to. Já jim nepíšu taky. 
Dřív ale jo. 

Zkratkovitost a zjednodušení v CMC, 
které devalvuje sociální kontakt (tj. 
vnímání hierarchie mezi typy 
komunikace).  

 Holky, který chci sbalit. To je další skupina, nevim, kolik jich 
tam je. Někdy si prostě nějakou přidáš. 

Přidání do kontaktů jako osobní 
přiblížení, usnadnění budoucího 
kontaktu. 

 Kliknutí na Facebooku mi nepřijde jako smyslupná aktivita, 
kterou děláš. To je lež. Internetová aktivita, která zakrejvá 
skutečnou neaktivitu. 

Snadnost předstírání zájmu, 
pokrytectví on-line. 

 Většině lidí to nevěřim - stop týrání zvířat - připadá mi to 
falešný, hraje se na emoce, sympatie, empatii, to je falešný. 
Člověk prokazuje zájem skutečnou aktivitou, nebo by to mělo k 
ní směřovat. Komentář a lajk na Facebooku nic není. Chce to 
rozlišovat mezi virtuálním a skutečným světem. 

Rozlišení mezi virtuálním a 
skutečným světem, který je 
hierarchicky nadřazený. Hodnota 
vzniká v off-line světě. Komentář on-
line nemá zásadní význam. 

 Nyx  

 Když něco napíšu do diskuze o filozofii, tak samozřejmě 
poučuju celej svět.  

Vnímání diskuzí jako otevřeného 
prostoru bez hranic, které dodává 
vlastní aktivitě váhu. Roli hraje 
tematičnost diskuzí. 

 Do lidí, který neznám a přijdou mi stupidní, si klidně šťouchnu 
(komentářem). Nezjišťuju si o nich nic, jen reaguju na to, co se 
děje v tý diskuzi, kam se ubírá... 

Hodnocení uživatelů bez širšího 
společenského kontextu, pouze podle 
aktuálního projevu, v aktuálním 
kontextu. Rovnocenná výměna 
názorů (bez tlaku toho, že uživatel ví, 
s kým komunikuje), zároveň 
reflektuje dynamiku ve skupině. 

 Já jsem si udělal multiloginy, ale nikdy jsem je nevyužil. Chtěl 
jsem mít úplně jiný portfolio, jinej člověk, abych tam byl. Ale 
pak jsem se na to vybodnul. 

Experimenty s identitou. 
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 Možná by to byla moje temnější stránka, ale pak jsem si řekl, že 
je to zbytečný. Nemám problém si přidat diskuzi, ani porno, ale 
asi to nepotřebuju. Nevim. Na obě sítě se dívám nejčastěji v 
práci. A to ovlivňuje... 

Pocit nevyužití druhé identity, 
bezvýznamnosti, protože by s největší 
pravděpodobností neřešila žádnou z 
potřeb uživatele (tj. možnost otevřeně 
získávat obsah, který by byl jinak 
nedostupný). Zásadní vliv na 
konzumaci má místo konzumace (tj. 
omezení off-line prostředím, 
skupinou). 

Sociální 

kapitál 

Facebook  

 Mí přátelé jsou i lidi z práce. Přidáš si jednoho a pak už ti to 
posílá každej... Posílaj to oni mě. 

Off-line sociální tlak. 

 Blízký přátele, to je jasný. Pak skupiny - oblasti - práce, 
současná a nynější, spolužáky, na to je to dobrý, nejsem z Brna. 
To mi usnadňuje život. Ty si přidávám hned, jakmile zjistim, 
jak se jmenujou...píšu jim zprávy.  Lidi z basketu, dřív jsme 
přes to dost organizovali hry.  

Účelové dělení skupin podle vlastních 
aktivit (studium, práce, sport). 

 Nyx  

 Tady si je přidávám podle toho, že je opravdu znám. Některý si 
přidali mě, tak jsem si je přidal já.  

Vzájemnost. Nutnost osobního 
kontaktu v anonymní síti. 

 Potkal jsem tam pár lidí, co maj hodně širokej záběr a zajímali 
by mě, ale nikdy jsem to nerealizoval. 

Bridging, bez bondingu.  

 Ale třeba tam taky někdy dám ty GIFy, a pak v pátek, se ke mně 
seběhne celej kancl na ty kozy a všichni křičej skroluj, skroluj! 

Nárůst off-line sociálního statusu v 
off-line síti, protože má 
zajímavý/exkluzivní obsah. 

 Je to funkční. Těm lidem věřim. Jen podle toho, jak se 
projevujou. 

Hodnota výpovědi je odvislá od 
uživatelova projevu (forma, obsah) a 
vice versa.  

Skupinová 

dynamika, 

sociální 

tlaky 

Facebook  

 Za co si lidi schovávám? Když někdo píše, že upek štrůdl, nebo 
tyhle kraviny, tak rozumíš...co na to říct. 

Důraz na relevanci informací, jejich 
hodnotu pro uživatele. 

 Postuju videa, články, na ty nikdo nereaguje, tak přestávám. 
Nemá to smysl asi. 

Reflektování zájmu o obsahu a 
usměrnění aktivity podle zájmu, tj. 
postování pro skupiny. 

 Navrhli mi to kolegové, tak jsem dal ignorovat, ignorovat, pak 
už jsem nemohl, tak jsem si je přidal. 

Vnímání nutnosti stejného zacházení 
v rámci jedné skupiny (kontaktů). 

 Přidávám si na doporučení ostatních.  Role hodnocení ostatních. 

  A tady je fotka, jak jsem si rozsekal palec. Na to byly reakce, 
zhnusený. Postnul jsem to, abych vyprudil lidi.  

Provokace jako výzva k zapojení 
ostatních a získání pozornosti. 
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 Proč mám lidi na Facebooku i když jsou blbci? To tak je, 
kontakt, a taky je prostě neodmítnu, když se známe. Promiň, 
nebudu se s tebou bavit na Facebooku, když se s tebou bavim v 
hospodě? 

Tlak off-line skupin a zásad. 
Nemožnost oddělit dva světy, jejich 
hierarchie a závislost. 

 Asi to tak je, že si na Facebooku nemůžu vybrat lidi, tak si je 
přidám a nevyhnu se jejich názorům, protože se to prostě 
očekává. 

Podřízení se sociálnímu tlaku, norma 
je přijmout žádost od známého 
člověka, i když uživatele nezajímá. 

 Nyx  

 Neměním se já, ale komunita. Jsou tam lidi, ale ty se omezujou 
ve svým působení. Nyx se mění, mění se typ uživatelů. Podle 
pozvánek. 

Vnímání vývoje komunity, který 
zapříčinilo (podle uživatele) rozšíření 
systému registrace o pozvánky 
stávajícími uživateli. 

 Nyx je filtr na idioty, i když to možná přestává fungovat. Pozitivní vnímání omezeného 
přístupu do diskuzí (který se vytrácí). 

 Občas čumim přes profily lidí, občas jdu do témat a hledám, 
málokdy, hlavně přes ty lidi. Sledovaný uživatelé, taky. 

Hodnocení diskuzí přes uživatele a 
vice versa. Významnost uživatele 
může ovlivnit vnímání diskuze, 
diskuze mění vnímání uživatele. 

 Informacím na Nyxu věřim víc. V diskuzi máš názory pro a 
proti, než třeba Google, kterej ti něco vyplivne. Věřim těm ID, 
protože jsou tam názory pro a proti a něco z toho vyplyne. 
Pokud nejsou...argumentace ti prokáže, kdo a co je zač. 

Hodnocení sociálního kontextu, 
dynamiky diskuze. Hodnocení 
uživatelů (a relevance jejich výpovědi) 
na základě jejich argumentace. 

 Já o těch lidech nemám potřebu nic zjišťovat. Spíš mě na Nyxu 
vždycky fascinovalo to - a proto čumim na všechny ty fotky - 
jak se tam ty lidi sami prezentujou a sami odhalujou. Protože 
na Nyxu je to úplně na nich, je to jejich volba, co si tam dají. 

Rekreační pasivní konzumace 
osobních obsahů, osobní zájem. 

 Na Nyxu mě někdo zná, někdo mě asi vnímá skrz to, co mě 
zajímá.  

Přijmutí toho, že zájmy a vlastní 
aktivita mají výpovědní hodnotu pro 
ostatní. 

Soukro-
mý a 
veřejný 
prostor 

Facebook  

 Nastavení soukromí nemám. To nedělám. Nemám to 
zapotřebí. Řikám si, že je to zbytečný, proč? Ale přemejšlim 
nad tím, že mám ve skupinách různý lidi. Nepostuju věci ze 
soukromýho života. To je mi jedno. Ať k tomu přistupujou, jak 
chtějí... 

Nerozlišování soukromých a 
veřejných informací (kromě pošty, 
chatu). Uživatel se stylizuje tak, že se 
nestylizuje. Uvědomuje si hranici 
mezi soukromým a veřejným 
obsahem, postuje jen veřejný, který 
nemá potřebu dál kontrolovat. 

 Nepotřebuju se schovávat nebo vyhraňovat. Když na to chce 
čumět, tak ať čumí. Když už si ho přidám, tak to beru tak, že to 
vidí. 

Odmítání stylizace nebo zásadního 
cenzurování obsahu skupinám. 

 Fotky jsou zbytečný. To mám skrytý. Své fotografie vnímá jako zbytečný 
obsah. Sám je ale vyhledává. 

 Jako mi vadí billboardy na náměstí, tak mi vadí bannery na 
Facebooku. Profil je veřejnej prostor pro komunikaci.  

Profil jako soukromý prostor, který je 
nabourávám reklamou (veřejný). I 
veřejný prostor má zůstat čistý, bez 
přívlastku. 
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 Fotky odtagovávám. Nevim, to je čumění do soukromí, hodně. 
Kde jsem, v jakym prostřědí, co tam dělám. Navíc , zase, si to 
nevyberu. Proti tvý vůli, je to zásah do soukromí.  

Fotografie (jejich obsah, tj. určení 
skupiny, místa, času), je soukromý 
obsah. Tagování, tj. spojování 
fotografie a uživatelem, je narušení 
hranice soukromí, zřejmě ve smyslu 
nemožnosti volby sebeprezentace, 
toho, s čím je uživatel spojován. 

 Nyx  

 Mám pocit, že jsem skrytější, jsem víc anonymní, na Nyx svoje 
fotky neházim. A jo, občas si dělám srandu z někoho. Kdo to 
udělá. 

Využívání možností sítě (anonymnější 
projev).  

Vzkaz Facebook  

 Bral bych, aby mi umožňoval to, co chci víc. Aby mi dal větší 
svobodu.  

Kustomizace a restriktivní politika 
správy osobního profilu/prostoru. 
Problém je osobní svoboda. 

 Nyx  

 Nesleduj Facebook. Právě, palce, používám to, ale připadá mi 
to jako dobrej nástroj, někdy, protože je to takovej nástroj k 
šikaně dost. To mi vadí. Obešel bych se bez toho. Na Nyxu to 
má totiž trochu jinej charakter než na Facebooku. Na Nyxu je 
to volba - tenhle příspěvek je dobrej a tenhe je nahovno - 
hlavní je ta možnost negativního lajku. Ta na Facebooku neni, 
tam se toho báli. Asi by bylo o pár sebevražd víc někde v 
Americe. 

Vyhnout se zjednodušování, 
zprůměrování, zachovat výpovědi bez 
hodnocení, aby si mohl každý udělat 
názor sám. Problém je sklon k 
přebírání populárních nástrojů, které 
často vedou ke kolektivnímu 
hodnocení, tj. průměru. A to není 
podstata Nyxu. 

 

Effka z Holešovic alias ID EFFKA 

OBLAST EFFKA  Z HOLEŠOVIC / ID_EFFKA INTERPRETACE 

Motivace  Facebook  

 Kamarádka mi poslala pozvánku, tak jsem se 

zaregistrovala, ale potom jsme na něm tak rok nebyla, 

tak rok skoro. Nelíbil se mi, nevěděla jsem, proč bych 

tam měla být. Potom mi začalo chodit víc pozvánek, víc 

lidí tam bylo. Tak jsem se s nimi začala propojovat. 

Důvod: existující přátelé, převedení off-

line sítě do on-line světa. 

 Nyx  

 Přítel mi řekl, že bych tam měla jít. To bylo cca v roce 

2003. Dlouho jsem tam nic neřešila, přišlo mi to 

relativně složitý na pochopení. Štěpán mi to pak 

vysvětlil. Pak jsem ho začala používat každodenně. 

Hledala jsem tematický – základní kluby, který mě 

zajímaly. Muzikantská seznamka, různý kolem hudby, 

angličtina, cestování, praktický kluby, a bazary. Zdroj 

informací. Nikdy jsem nebyla na takový síti, znala jsem 

jen Štěpána, tak mi nedošlo, že bych ji mohla řešit po 

svoje osobní problémy. 

Potřeba zvyknout si na prostředí sítě. 

Hledání uživatelských možností. Vliv 

blízké osoby. 
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Užívání Facebook  

 Mrknu se na nový příspěvky, ne na nejvýznamnější. 

Skroluju než narazim na něco, co tam bylo včera. Když 

je to zajímavý, tak to okomentuju. Pak se mrknu na 

svou zeď, abych viděla, co jsem dělala naposledy a pak 

projedu reakce, zprávy atp. Zastavim se jen nad věcma, 

který jsou od lidí, co mě zajímaj. 

Konzumace veškerého obsahu. Selektivní 

pozornost. Správa profilu je až na druhém 

místě za společenským updatem. 

 Je to rychlá komunikace, třeba pro lidi, se kterýma chci 

něco řešit, muzikanti (koncerty). 

Hodnocení výhod sítě, instrumentální 

rozměr. 

 Nedávám na Facebook fotky, kde jsou vymletý lidi. 

Taguju jen některé fotky, i sebe taguju, vyberu ty 

nejhezčí nebo nejvtipnější. 

Respektování důstojnosti ostatních 

uživatelů, snaha vybrat esteticky lichotivé 

fotky. 

 Nyx  

 Nový příspěvky ve sledovaných. To je první, co čtu, když 

přijdu do práce, vrátim se do sledovaných, podívám se, 

jestli něco nepřibylo. Pak co je novýho, akce a kdo co 

napsal. A pak poštu, jak kdy, podle toho, kdo mi píše.  

Hierarchie kontaktů. Používání sítí v práci 

jako startovní bod dne. 

 Tematický diskuze jsou o něčem jinym, než ty zábavný. 

Hlavní jsou informace. 

Důraz na informace. Vnímání změny 

dynamiky skupin a sociálního kontextu. 

 Na Nyxu nenahrávám tolik fotky, na Nyxu bych mesela 

použít HTML kódy, na každou fotky zvlášť. Ani nemám 

potřebu ve veřejných auditkách sdílet tolik fotek, hodim 

tam fotku, nějakou, ok, ale 20 fotek, to mi nepřijde jako 

něco, co by někoho extra zajímalo. Je to otázka mojí  

sebeprezentace, nebudu tam toho házet hodně, od toho 

jsou fotoalba, ne Nyx.  

Technická komplikace, netiquette Nyxu a 

Facebooku, která zřejmě vzniká z kontextu 

používání. Sebeprezentace v blízkém 

kruhu a anonymním prostředí má jak 

rozměr kvality, tak kvantity. 

Sebeprezen-

tace 

Facebook  

 Převážně nemluvim sprostě, sprostě ne. Píšu spisovně, 

ale i nespisovně, jiný slova, než by napsal do diktátu. 

Celkem slušně se vyjadřuju. 

Důraz na společenskou sebeprezentaci, 

jasně stanovené hranice jazyka, které 

nevybočují nebo neporušují běžné normy. 

 Měnim jen aktuální změny, jinak si stojim za všim, co 

napíšu kamkoli. Nerada měním ikony, jména. Jinak to 

měnim když je nějaká akce, kde vystupuju, aby lidi 

věděli, že se něco děje. 

Konzervativní přístup k správě základních 

částí profilu, snaha o dlouhodobou 

konzistentní komunikaci. 

 Část, která mě nejvíc charakterizuje jsou asi ty fotky. 

Fotek tam mám relativně dost. Hlavně z párty, ráda se 

bavim.  

Důraz na vizuální identitu, její budování 

(přidáváním a tagováním fotek). Sdílené 

fotky mají vypovídající funkci. 

 Je to veřejná exhibice. Komentuju jen fotky kamarádů, 

přispívám cca 1x do týdne. Jen fotky z akcí. Sama se 

nefotim. Pomáhá mi to v práci a v muzice. Lidi tě 

poznaj, je to propagační nástroj. 

Self-promo pro pracovní i hobby účely, 

vědomí exhibice. Pravidelnost odvislá od 

sociálních aktivit, tj. každá fotka znamená 

absolvování akce), ve výsledku jde o 

proklamaci svých osobních aktivit, které 

jsou napojené na komunitu a přátele. 
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 Snažim se být vtipná. Komentuju fotky, který se mi 

líbej. Radši nekomentuju, než abych komentovala 

negativně. Někomu s třeba ty fotky líbí, nechci je 

zklamat, nechci říct vážně, že se někomu něco 

nepovedlo. Obzvlášť přátelům. 

Tolerance k aktivitám druhých. Tendence 

k pozitivní prezentaci - sebe (vtip), i 

pozitivního zapojení (tj. Nekritizovat - 

lajkovat a chválit). Citlivé osobní (silné) 

vazby, které neumožní plnohodnotnou 

zpětnou vazbu. 

 Nyx  

 Kdybych si založila novej účet, asi bych úplně ztratila 

kus nějaký svojí identity. Na Nyxu jsem nezměnila 

ikonku nikdy. Jen poslední dva měsíce, protože jsem 

měla zlomenou nohu. Nerada tyhle věci měnim, protože 

to tak k tomu ID patří.  

Konzistence v komunikaci, budování 

dlouhodobé identity, která se propojuje s 

celistvým vnímáním sebe sama. 

 Prezentuju se na Nyxu úplně stejně, jako bych se 

prezentovala na Facebooku. Možná, že na Nyxu si 

dělám miň legraci nebo tak, protože tím, že tam nejsou 

jen moji kamarádi, který znám, tak se prezentuju úplně 

stejně, jako bych se prezentovala v reálnym světe. 

Všechno je veřejný, za avatara se neschovám. 

Reflexe sociálního kontextu: otevřené 

(Nyx) a uzavřené skupiny (Facebook). 

Uživatelka si uvědomuje limity psaného 

projevu vytrženého z kontextu. 

Vizuální 

prezentace 

Facebook  

 Musí tam bejt něco, co mě vystihuje. Akce, moje kapela, 

mikrofon. Je to pro mě, moje věci, ale i pro ostatní. 

Jsem dost konzervativní. Nerada měnim  věci, co jsou 

vidět na první pohled.  

Projekce sebe sama do (profilové) 

fotografie, identifikace s hudbou (koníčky). 

 Fotky bych se sama sobě nehnusila. Lidi na akci, na 

kalbě, aby ty fotky viděli. Alba jsou pro ostatní, ty fotky 

mám jinde pro sebe. Zpětně se dívám občas, třeba na 

tematický fotky z dětství. 

Tendence skrývat nepovedené fotky (důraz 

na estetickou stránku). Album jako adresář 

pro ostatní.  

 Nyx  

 Jsou to barvy reggae. Hudba, kterou jsem měla ráda. 

Protože jsem to vytvořila já, tak jsem si to dala. Je to 

něco, co k tobě patří, tak je dobrý si to vytvořit sama. Je 

dobrý, když si je lidi vytvoří. Avatar je něco, co k tobě 

patří. 

Propojení se s tématy/hodnotami, vlastní 

práce. Avatar jako stěžejní součást identity 

on-line. 

Výčtové 

charakteri-

stiky 

Facebook  

 Se svejma skupinama nic nedělám. Už si je vůbec 

nepřidávám, na začátku jsem si něco přidala. Zbytek 

jsem si přidala ani nevim proč. Ani mě to nezajímá na 

profilech ostatních. Nedávno jsem to umazala, zase 

bych to měla umazat.  

Sběr informací je hlavní důvod pro přidání 

stránky minimální symbolické přimknutí.  
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 Zajímají mě informace, symbolické přimknutí ani ne. 

Stránky si přidávám podle toho, co mě zajímá. Pak je 

zase mažu. Chci informace. Někdy skrývám jednotlivý 

příspěvky, ale když vim, že stránky dlouho nesleduju, 

tak si to vymažu úplně. Aby tam nebyla žádná 

souvislost, propojení. 

Uspokojení potřeb získávání informací je 

hlavní. Přidání stránky nemá zásadní 

vypovídající hodnotu.  

 Práce mi připadá zajímavá, protože si třeba pak máme 

co říct. 

Hledání spojitostí mezi uživateli, společná 

témata (pro pozdější off-line styk). 

 Relationship status důležitej není, to nezjišťuju, protože 

znám všechny lidi, který tam mám a minimálně párkrát 

do roka se potkám osobně. Není to důležitý, spíš z nudy, 

vědět novou informaci. Mám to vyplněný proto, abych 

až budu zadaná, abych to mohla změnit a všichni mi 

mohli blahopřát. A pak zase zpátky, kdy mě budou 

litovat. 

Některé informace nejsou podstatné, 

důležité je na nich akt změny - ohlašovací 

funkce, upoutání pozornosti, rozruch. 

 Na profily ostatních chodim, někdy. Hlavně nový lidi, 

když jsme si třeba nestačili o všem popovídat, tak se 

podívám, co je zajímá a tak, a co mě hodně zajímá, je, 

kdo má s kym společný přátele. To mi přijde zajímavý. 

Hledání společných vazeb (tematicky i 

lidsky). 

 Data, který nemám, tam nemám vyplněný. Nemám 

politický názory ani oblíbený citáty. Nebudu tam psát 

něco, čemu nerozumim. Soukromý to není, jen to neni 

moje téma. 

Široká šablona. Nevyplnění jako nezájem, 

statement o nezájmu. 

 Nyx  

 Gró mého profilu na Nyxu je to, jaký sleduju diskuze. To 

je věc, která ukáže, jestli máme společný téma a co toho 

člověka zajímá. Fotky mám taky, pár fotek. A pak další, 

třeba linky na MySpace a tak. To, co mě zajímá je, jaký 

maj společný známý. 

Diskuze mají vypovídající hodnotu o 

uživateli - tj. skrz jeho zájmy, koníčky  a 

aktivitu (např. počet nepřečtených a 

přečtených příspěvků). Vizuální prezentace 

je upozaděná, důležitější jsou společné 

sociální vazby (které poskytují hodnocení). 

Aktivity Facebook  

 Na Nyxu si víc povídám a pročítám. Dvě třetiny času 

trávim v soukromých auditkách. Na Facebooku si 

spravuju svůj profil a jsem v kontaktu s lidma, kamarádi 

i lidi kolem hudby. 

Informace jsou důležitější, i když s nimi 

tráví méně času (viz také odpověď na to, 

kterou síť by ostřihla). 

 Když si někdo něco dá na net, nemůže počítat s tím, že 

všechny komentáře budou dobrý. A mě to nebaví, 

zbytečně by se rozvedla debata a pak mi to bude posílat 

upozornění... 

Paradoxně: Chápání veřejného prostoru 

(Internet) jako místa, kde uživatelé 

nemůžou čekat jen pozitivní zpětnou 

vazbu. 

 Kontroluju, co sdílim a přemýšlím nad tím, třeba jakou 

fotku nebo staus tam dám. 

Jasná politika sdílení, sebeprezentace. 

 Starám se hlavně o svůj obsah, ten směřuju hlavně ke 

svým nejčastějším známým, které vídám osobně. Těch 

je třeba 100. 

Hierarchie skupin, reálný počet blízkých 

známých (jednotnější skupina), ke kterým 

vztahuje většinu svého obsahu (a zřejmě i 

sebeprezentace), je cca 100. 
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 Dělám lajkování i komentování. Očekávám, že někdo 

okomentuje moje fotky a kvůli tomu je i nahrávám. 

Někdy se to nestane no. Baví mě potom ty reakce,nebo 

když se rozvine diskuze. 

Vzájemnost aktivit, zapojení do sítě. 

Hledání kontaktu, zpětné vazby. 

 Na zeď se u lidí nedívám. Když mám hezký kamarády, 

tak se podívám na jejich fotky. Když jsou chytrý, tak 

komentáře většinou moc nepíšou. Komentáře na 

Facebooku nesleduju, jen pokud je to spojený se mnou. 

Orientace na vizuální stránku profilů, 

vyhledávání esteticky zajímavých 

příspěvků. Facebook není dobrou 

platformou pro sdílení názorů 

(komentáře). 

 Hry nehraju ne kvůli soukromí, ale spíš mi to vadí 

potom na tý zdi....Vůbec nehraju aplikace  a hry. Kdysi 

jsem hrála nějakou Mafii. Ale nemám čas, abych nutně 

musela něco hrát. I proto, že to používám v práci, tak je 

mi tam blbý hrát hry. A doma dělám něco jinýho. 

Omezení kontextem aktivity (v práci), 

nezájem o hry. Nabourávání vlastního 

prostoru hrami (automatické sdílení na 

Zdi). 

 Spousta lidí tam dává zbytečnosti, třeba 20 stejnejch 

fotek jedný krajiny. To patří spíš na nějaký umělecký 

profily. Nebo třeba 20 – 30 statusů denně, typu ůůů ííí 

ááá óóó.  

Rozmanitost je úměrná relevanci obsahu. 

 Nyx  

 Nechci psát jen tak kraviny. Přemejšlim než něco 

někam dám. Chci být věcná, ne emocionální výlevy. 

Chci, aby se zamysleli nad tím, co píšu.  

Vědomí veřejného projevu a kontextu sítě, 

jejich uživatelů. Snaha o smysluplnou 

debatu/komunikaci. 

 Nyx taky používám víc proto, že je míň viditelný v práci 

na monitoru. Tam mám radši Facebook zavřenej nebo 

ho neotvírám tak často. Nyx dost lidí nezná, takže je to 

bezpečnější. 

Kontext aktivity na sociálních sítích jako 

společensky nevhodné v pracovním 

prostředí. Výhodou je potom neutrálně 

vypadající layout. 

Sociální 

kontext, vliv 

CMC 

Facebook  

 Když se neznáme osobně, což poznám podle fotek, tak 

mě ten člověk nezajímá. Když se známe, tak se dívám na 

společný přátele, a kdyby měl otevřenej profil, tak se 

podívám na informace, třeba kde maká a tak a pak na ty 

fotky. 

Snaha spojit si profil s konkrétním 

člověkem (skrz podobu). Důraz na 

společné off-line vazby, demonstraci vazeb 

a sociálního postavení. Práce jako aktuální 

(a společensky doložený) status má větší 

význam než osobní zájmy a prezentace. 

 Nyx  

 Kouknu se na příspěvky a ty mi připadají lepší než 

nějaký statuty na Facebooku. Je to je tvoje, nerozebíráš 

nic, nekomunikuješ. Na Nyxu vidíš reakce na jiný lidi. 

Facebooky jsou přátelský, mezi přáteli, takže jsou spíš 

vtipný a nadnesený, na Nyxu jsou vážnější. Facebook je 

neformální, Nyx formálnější a vážnější. 

Hodnocení chodvání v sociálním kontextu, 

kdy vlastní projev a reakce okolí v 

konkrétním případě (kolektivní hodnocení 

uživatele, zarámovaný projev) má větší 

vypovýdajícíc hodnotu než osobní 

prezentace uživatelů. 

Skupinová 

dynamika, 

sociální tlaky 

Facebook  
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 Kontroverzní téma, o kterym bych nechtěla, aby o tom 

věděli. Třeba auditko o sebevraždách, to by mi nepřišlo 

vhodný mít na svým profilu, že se chci zabít. Špatný 

věci, co nechci ventilovat, třeba rakovina nebo nemoci, 

věci, co řešim, ale nemám to dořešený, to bych asi 

nechtěla mít ve svých sledovaných diskuzích. Jinak 

nevim o tématu, že bych se styděla za diskuzi abych 

nechtěla, aby to někdo věděl. Nemyslim si, že by mě 

ostatní hodnotili na základě diskuzí. Spíš si udělají 

obrázek o tom, kdo jsem. 

Citlivá témata se nehodnotí veřejně, dokud 

nejsou vyřešená. Přiřknutí důležitosti 

diskuze jako součásti profilu, tj. může 

napovědět, ale nemá přímou a jasnou 

vypovídající hodnotu = hodnocení na 

základě aktivit, ne náležitosti k tématům. 

 Nyx  

 Stejně se zjistí, kdy ty lidi jsou jeden a ten samej člověk 

– podle stylu, diskuze, fotky, někdo je proflákne. Beru 

to jako pubertální dětskou demenci. Nechápu, proč 

někdo musí mít víc identit. Pokud si z toho nedělá 

srandu, tak stejně spadne do stejnýho stylu....Když 

dostává čočku, tak jí asi měli vědět, proč ji dostávaj a 

neměli by provokovat. Já bych si za tim stála. Když chci 

provokovat, tak musim počítat, že budu dostávat čočku 

a nebudu si kvůli tomu měnit profil. 

Skupinová dynamika "provokatéra" a 

"zbytku", odůvodněné chování skupiny 

vůči jedinci, který názorově nezapadá. 

Důraz na autentičnost a jedinečnost 

uživatelů (ne profilů). 

  Nepřipadá mi to v pořádku. Nevidim důvod, proč bych 

se měla na internetu projevovat jinak, než ve 

skutečnosti. Připadá mi to scestný. Já bych si ho 

neudělala, měla jsem ho jednou, na nějaký seznamce. 

Ale to bylo spíš z legrace. 

Jednotnost a smysluplnost vážné 

sebeprezentace on-line i off-line.  

 Na Nyxu řešim víc informací, zdroj kvalitních informací 

než Facebook. Nahatý fotky bych na Nyxu snesla. 

Protože na Facebooku je to můj profil, ale na Nyxu je to 

spojený s X různýma příspěvkama jinejch lidí a profilů, 

nemáš to schraňovaný jeden člověk v jednom malym 

prostoru. Líp se to ztratí. Ale pořád je to veřejný, 

veřejnější. Kontext je jinej. 

Kontext informací a dat mění jejich 

význam a významnost. Každá skupina má 

jiná pravidla, na Nyxu je pohyb mezi 

různými skupinami čilejší (podle diskuze), 

na Facebooku je to komplikovanější (masa 

skupin). Zajímavost: Skrytost ve veřejném 

prostoru (tj. otevřenost diskuzí = veřejné, 

společné sdílení = soukromé), 

sounáležitost. 

Veřejný a 

soukromý 

prostor 

Facebook  

 Všechno je veřejný, kromě pošty je všechno veřejný a 

otevřený. Prostě počítám s tim, že veškerý informace, 

který dám na internet, jsou prostě veřejný, i kdybych si 

to blokovala jak chci. Nebojim se, že by moje informace 

byly zneužitý, protože vim, že je každej lepší nebo horší 

hacker může zjistit. 

Jasné oddělení soukromých a veřejných 

aktivit. Vědomí, že Internet je veřejný 

prostor a informace na něm mohou sloužit 

k různým účelům. To ovlivňuje sdílené 

obsahy (reflexe zneužitelnosti). 

 Cizí lidi by neměli vidět můj profil. Omezení mám na 

několik lidí, třeba co si píšu na zeď, moje fotky  - lidi 

z práce, mám je tam, ale nechci, aby viděli, co dělám. 

Nikdo cizí. 

Hlídání sdílení jen s nejbližšími. 

 Přímo podle jména, ne skupiny. U každýho uživatele 

nastavuju speciální soukromí, jen u pár lidí. Jinak 

omezení nemám. Můj profil je ale jen pro moje kontakty 

Přímé blokování jen konkrétních jedinců. 
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a přátele. 

 Nesleduju novinky, změny, jen kontroluju nastavení 

soukromí. Třeba včera mi volala kamarád a já ho viděla 

přes webku. To ale nedělám a ani o tom nevim. Mě jde o 

to, abych si tam mohla sdílet fotky a nějaký informace a 

zjišťovat informace. Nic jinýho mě nezajímá. 

Jasné priority v sdílení (fotky, 

sebeprezentace) a informace. Není 

uživatelsky pokroková. Změny přebírá až 

později. 

 Nyx  

 Neventuluju pracovní věci do veřejných diskuzí. Protože 

nevim, kdo je za každým ID. Nevim, kdo to je. Do 

privátních píšu cokoliv, protože ty lidi znám. Ani 

nesdílim do veřejných auditek osobní záležitosti, 

vztahový, co by šly třeba zneužít, hlavně i s dalšíma 

lidma. Od toho mám privátní auditka. 

Reflexe anonymního prostředí, vytvoření 

skupiny, která nemá jasný obsah. 

Zevšeobecnění této skupiny jako nevhodné 

ke sdílení. 

 Intimní záležitosti, taky věci, o kterých bych si mohla 

myslet, že se obrátí proti mně, třeba chlapi, a sprostý 

fotky, protože si nemyslim, že by to patřilo na Facebook.  

Zneužitelnost informací, která spočívá v 

nekontrolovatelných hranicích šíření.  

Sociální 

kapitál 

Facebook  

 Cizí lidi odmítám. Ve chvíli, kdy tam něco mám, tak se 

podívám na jeho profil, když nevim, kdo to je. Podívám 

se na fotku, když ho neznám, tak si ho nepřidám. Když 

tam nemá fotku nebo je to někdo, o kom nevim nic. 

Přidávám si lidi, který od pohledu znám. 

Důraz na vizuální charakteristiky 

uživatelů, které vycházejí z jejich reálné 

podoby. Snaha budovat síť off-line 

(dosažitelných) kontaktů. 

 Pracovní kolegy si občas přidám, ale třeba mi nesmí 

vidět na zeď.Protože třeba když řeknu, že jsem 

nechcípaná a nepřijdu a pak na to zapomenu a na zeď 

napíšu, že jsem včera pařila...teď co jsem v práci, tak 

nemám vůbec nikoho na Facebooku. I když se mě ptali, 

tak já si je nepřidala, nechci je ta mít. Třeba odejdu, tak 

si je přidám. 

Identifikace a rozdělování skupin, od které 

se odvíjí různorodá politika sdílení 

soukromí a citlivých informací. 

 Zastavim se jen nad věcma, který jsou od lidí, co mě 

zajímaj. 

Hierarchie kontaktů, selektivní četba. 

 Nyx  

 Seznámila jsem se, určitě, ale zezačátku to bylo jen 

vážně lidi, který jsem znala. Teď už mám v seznamu 

přátel lidi, který znám osobně, ale nejsou nutně mí  

přátelé. 

Rozšíření off-line skupin, bridging. 

 Nyx je dobrý prostředí k seznámení, protože je tam 

tematická diskuze. Máš něco společnýho a vidíš, kdo se 

jak projevuje, kam chodí a s kym a tak. 

Rozšiřování vazeb (bridging) skrz společné 

téma. 

Vzkaz Žerete mi moc času! Časová náročnost sociálních sítí. Viditelná 

prezentace vyžaduje konzistentní a 

dlouhodobou aktivitu. 
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Martin Koudy Kautský alias ID KOUDY 

 KOUDY/MARTIN KOUDY KAUTSKÝ INTERPRETACE 

Motivace Facebook  

 Facebook jsem si založil proto, abych nějakym způsobem rozšířil 
působnost podnikání. Začal jsem podnikat na Nyxu, prodávat tam 
počítače a další techniku, těch 9 let zpátky, a Facebook mi přišel 
jako dobrá cesta jít někam dál. Že tam bude okruh jinejch lidí, 
který by mohly něco koupit. 

Motivace komerční využít síť, od 
čehož se bude odvíjet i způsob 
nakládání se sociálním 
kapitálem, který tato síť nabízí 
(potvrzeno v rozhovoru). Zájem 
více o brigding než bonding. 

 Ten profil jsem si založil, abych tu síť prozkoumal z hlediska 
reklamy...ale tehdy tam ještě nic nebylo....tak jsem začal být 
aktivní ohledně přátel, akcí...ty byznys plány se 
upozadily...Facebook, co se týče byznysu, má hroznej potenciál, je 
tam strašná základna uživatelů.  

Prostředí neumožnilo naplnit 
očekávání (motivaci), 
přizpůsobení se síti a přesun k 
využití pro bonding.  

 Ale mám tam i přátele a kamarády, a ta komunikace na Facebooku 
probíhá mnohem líp, je tam lepší chat, lepší fotky, tagování. I o 
těch kamarádech, co je člověk neviděl deset let, tak se o nich 
dozví...nejsem s nimi v kontaktu, ale třeba vim, že kamarádce se 
narodilo dítě, a to jsem ji viděl nějaký čtyři roky zpátky. 
Nekomentujeme si statusy, nelajkujeme si fotky, ale vim o ní, jak 
žije... 

Prostředí sítě (user experience) 
jako důvod změny 
komunikačního nástroje. 
Definice vztahu k dalším 
uživatelům podle zapojení. 

 To prostředí mi připadá osobnější - fotky, alba a tak. Třeba Twitter 
je záznamník pochodů v hlavě... 

Charakteristika sítě, 
rozpoznávání jejího postavení v 
nabídce dalších sítí... 

 Nyx  

 Jsem aktivní na Nyxu 9-10 let. To bylo někdy v roce 2002, 2003, to 
tam bylo tak dva tři tisíce lidí, a šel jsem tam kvůli nějakýmu 
rozšíření obzorů, poznání novejch lidí. Byl jsem na BBS na Infimně 
a Nyx prostě následoval. 

Motivace objevovat nové 
systémy, rozšiřovat si obzory. 

 Pozval mě tam kamarád, kterej řikal, že tam jsou zajímavý kluby a 
témata, systém, kterej by mě mohl zajímat z hlediska podnikání. 
Bral jsem to tak, že na Nyxu busou další lidi, který by si ode mě 
mohli koupit notebooky. Prostě ty Delly tehdy stály nějakejch 40-
50 000 Kč. A ten kamarád mi řikal, že tam je taková ta střední a 
vyšší vrstva lidí, že to je uzavřenej systém pro chytřejší lidi. Elita, 
tak jsem si řikal, že tam třeba budou nějaký idioti, který si koupí 
počítač za padesát tisíc, super, úžasný. A našel jsem tam lidi, co 
skvotovali, jezdili na CzechTek, jezdili na tyhle různý akce...tam 
tanocvali na loukách, jedli houbičky a nikdo si počítač na začátku 
nekoupil.  

Zakotvení v sociální síti (off-
line), motivace využít síť pro 
business, bridging. Sít (složení 
uživatelů) jako sběrna určité 
skupiny lidí se socio-
demografickými 
charakteristikami. 

 Já jsem tehdy pracoval v jedný zahraniční firmě, měl jsem solidní 
plat, a když jsme tam narazil na tyhle lidi, tak tam byly hrozný 
války, flamy. Ale neodešel jsem, proč jako? Našel jsem zvláštní 
sebeukájecí pocit v tom se tam s těma lidma hádat. Protože mě ty 
lidi přišli jakože jsou fakt takový...že žijou jen pro další párty...a já 
jsme se jim snažil vysvětlit, že o tom život neni.  

Uspokojení v užívání (názorové 
střety). 

 Asi mě ty lidi zajímaj, asi jo, znám je, sleduju je. A mám tam lidi, 
který bojkotujou Facebook. A pak kvůli tý práci.  

Překrývající se motivace 
(sociální, dostupnost lid, 
sociální kapitál), ekonomická 
(rozvoj podnikání). 
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Užívání Facebook  

 Jsou lidi,co si tam píšou cokoliv a kdykoliv. Já to tak měl tak jeden 
čas, kvůli bejvalý přítelkyni, která byla strašně žárlivá. Začal jsem 
se všude checkovat..v Ostravě, na pumpě, všude...a pak, když byla 
nějaká hádka, jakože kde jsem byla  a tak, tak jsem se podíval na 
Facebook a viděl jsem - tady, tady a pak tady a dělal jsem tohle. Jo, 
deníček. Prostě jsem řekl, že ve tři jsem byl tady a tady, měl jsem 
tam fotku s kamarádem a tak. Takže jí došly argumenty.  

Profil jako osobní deník, report 
pro druhé. 

 Potom jsem to omezil (aktivity). Ale dělám to furt, navyknul jsem 
si, hlavně teď, když máš ty telefony...dvakrát zmáčkneš a jsi 
vyfocená, dvakrát zmáčkneš a jsi checknutá... 

Vliv mobilních technologií (viz. 
Přehledy penetrace připojení) 
na chování uživatelů, instantní 
komunikace a sdílení. 

 Svou přítelkyni jsem měl v přátelích, z fotek, statusů a tak, mohli 
naši kamarádi vědět, že spolu jsme...a nikdo to neřešil. 

Rozpoznání vazby z aktivit, tj. 
ne z explicitního prohlášení 
(Relationship status). 

 Ale jasně, že já, když se mi líbí slečna, a vidim, že tam je ve vztahu, 
tak jí nebudu psát, nebudu jí šťouchat...to taky nechápu tuhle 
funkci...šťouchání, proč to tam jako je?! Když jsme byli mladý, tak 
jsme taky balili holky, chodili jsme na fotbal, pili víno, psali jim 
básničky...a v dnešní době jako se klukovi líbí holka a on jí 
šťouchne na Facebooku, ona z toho nějak pozná, že se mu líbí, tak 
ho šťouchne zpátky, pak si začnou psát, přidaj se do přátel..on ví, 
jak vypadá, ona ví, jak vypadá...má tam zájmy, co dělá, člověk - i 
díky uspěchaný době - mi stačí se podívat 4 měsíce zpátky, a vim, 
co všechno dělal, protože všechno vim. A tohle dřív nebylo. 

Přehled o aktivitách uživatelů, 
instantní hodnocení. 

 Ale neřekl bych, že jsme viděl jeho fotky z dovolený, abychom se o 
tom mohli bavit. To je taková forma stalkingu už. I když, oni to asi 
věděj. Třeba z toho, že lajkneš jednu fotku z alba... 

Nevyváženost mezi tím, co je 
povolené a co není. Prohlížet si 
profily (stalkovat má už 
negativní konotace, pozn.), je v 
pořádku, pokud se o tom ten 
druhý nedozví (tj. prohlášení o 
tom, že tam uživatel byl). 

 Já dost lajkuju, fotky, statusy. Ten novej lifefeed, tam je furt něco 
novýho. 

Lajkování, instantní reakce na 
obsah, bez další aktivity. 

 Většina lidí tam hází videa, jsem hodně na tý hlavní stránce, kde se 
pohybuju dolu. Memy, idnesy, RIP, to čteš potom od 200 lidí a pak 
už tě to začíná srát. Spíš něž na obsah se rozhoduju podle toho od 
koho to je. Mám hierarchii přátel. 

Hierarchie přátel, různý sociální 
status jako zdroje obsahů. 

 Lidi mažu z přátel. Teď jsem si smazal kamarádku, protože mě 
stalkovala, kde jsem byl, s kym a tak...tak jsem ji smazal. (Neustále 
psala respondentovi zprávy) 

Ukončení vztahu po nabourání 
hranice soukromí, přijatelné 
míry přiblížení k osobním 
informacím (tj. sdílím, doku to 
někdo nezneužívá). 

 Hry nehraju. Ale tam je ten business model, tak jsou ty prachy. 
Nemám na ot čas, nebaví mě to. Klikám, blokuju, protože mi 
choděj pozvánky. Chápu ty matky, co jsou doma, manžel v práci, 
dvě děti, tak jako tady uklidim farmu, ale pro mě to moc není. 

Herní pozvánky jako prvek 
nabourávající soukromí, osobní 
prostor. 

 Nyx  
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 Svou práci jsem založil na argumentaci, na tom, že ty lidi musim 
přesvědčit. Nebylo mi ani 18 a šel jsem táhle někde d Agrofertu 
prezentovat Delly....a to  se mi dost přelilo i do toho Nyxu. Ne že se 
hádám, ale mám názor, kterej se mu snažim vysvětlit. Ale dokážu 
uznat chybu, když mě uargumentuje. Ale lidi na Nyxu se hádaj jen 
kvůli tomu, aby byla hádka. Takže píšu posty, co maj 20 řádků A je 
to kničemu asi. Ale nevim, jestli to někdy přestanu dělat. I když 
mám názor a jdu proti většině, což je u Nyxu v 90 % případů, tak 
mi to nevadí. 

Vytrvalá argumentace proti 
většině, vzpírání se myšlení 
skupiny. 

 (Debata o ChzechTeku) A tak jsem napsal, že jsem rád, že je 
konečně z toho pole vyhodí, okupanti a takhle. A hned hádka, 
okamžitě 100 lidí, prostě jakože najdeme si tě a tak. To je Internet, 
každej je 200kg král. A to mě bavilo, nikdo z nich nedokázal uznat 
ani část chyby...jenže já jdu celej život proti většině a asi i půjdu.  

Protiargumentace většině. 
Reflexe chování uživatelů on-
line. 

 Na Nyx jsem docela zanevřel od tý doby, co tam jsou ty pozvánky. 
Do tý doby, kdy to byl uzavřenej systém, a bylo tam třeba 500 
klubů, kde bylo třeba 50 kecacích a zbytek tematický, kam jsi šla, 
aby ti někdo poradil a tak. A ty otevřený, kde jsem admin, tak ty 
tvrdě moderuju. Dávám BANy, READ ONLY, za jakýkoli OT (OFF 
TOPIC, pozn.)...od tý doby, co tam jsou pozvánky, se to úplně 
převrátilo a ta kecací a chatovací forma převažuje nad tou formou 
těch tematických auditek, vážných, že se tam baví o politice. 

Ztráta komunitního rozměru 
(růst). Vyzdvihuje potřebu 
usměrňovat chování uživatelů. 

 Já už Nyx beru jako druhej Facebook, kde píšu, co jsem měl k 
snídani, co stojí za hovno a kde jsem byl a tak, že na dálnici sněží.  

Přechod od informačního k 
rekreačnímu užívání. 

 Když se podíváš na moje bookmarky, tak mám třeba přes 200 
klubů, ale ve většině z nich mám hromadu nepřečtenejch 
příspěvků, protože tam moc už nechodim, jsou prostě moc kecací. 
Z 200 klubů chodim třeba do 20 - 30.  

Omezení aktivit, tj. ideální záběr 
(sledované diskuze), 
nereflektuje aktivity uživatele 
(realitu).  

 Už rok si řikám, že musim hromadu klubů unbooknout. Ten 
seznam diskuzí reflektuje moje zájmy cca před 5 lety, teď jsem 
trochu jinde. Ale fakt, Nyx beru už jako chatovací platformu. Když 
se chci něco dozvědět, tak to řešim Googlem a Facebookem,  mi ty 
kamarádi taky dokážou poradit. Dřív jsem zjišťoval informace přes 
Nyx.  

Výhoda Nyxu, tematická 
odbornost, se dá nahradit i 
odborným kruhem na 
Facebooku. Crowdsoursing z 
poloanonymního nebo 
veřejného prostředí. 

 Třeba teď jsem si na tři tejdny dal od Nyxe READ ONLY, napsal 
sjem mu, že prostě potřebuju víc pracovat a mí%n psát na Nyx a 
míň se hádat. Jsou dvě - že nesmíš psát nic a pak je to druhý, kde 
můžeš psát do klubů, kde máš práva (tj. zakladatel, admin, pozn.). 
Ve zbytku mám jen RO. A teď akorát čtu ty lidi...a oni ve většině 
případů jen fňukaj, jak maj nahovno vztahy, jak maj nahovno 
práci, jak jsou tlustý, jak jsou hubený, jak nejednou nikam na 
dovolenou, to je přece hrozný! Proč to čtu? Jen to prolítávám, já 
jak to mám otevřený celej den, tak prostě mi zasvítí, že tam je 
novej příspěvek, tak tam kliknu a to trvá vteřinu dvě...Teď jak 
mám trochu benevolentnější práci, tak mám prostě čas na tyhle 
píčoviny. Ale fakt jsem si všimnul toho fenoménu, jak všichni jen 
nadávaj, ale nikdo nic nedělá proto, aby to bylo jinak. Fakt jen 
chtěj, aby je někdo politoval... 

Neustálá aktualizace obsahu 
jako důvod sledování. Reflexe 
chování ostatních. Motivace: 
zabít čas.  

 Já prostě ráno vstanu, zapnu Facebook, zapnu Nyx a tam jsem 
prostě celej den, než jdu zase spát a vypnu to. Jako první zapnu 
všechny sítě defaultně, ja jen refreshnu, nevypívám počítač. První 
refrehnu asi Nyx. 

Neustálá přítomnost na sítích. 
Používání sítí jako rituál. 

Sebeprezent
ace 

Facebook  
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 Asi se prezentuju jako mladej, půl roku single podnikatel, kterej 
teda měl ten Facebook dost uzavřenej pro lidi. Mám asi 400 přátel, 
ale všechny znám osobně, viděli jsme se minimálně dvakrát. 
Nemám tam nikoho cizího. 

Důraz na práci, vztah a vazby ve 
své síti. 

 Od tý doby, co tam jsem, Facebook změnil několikrát pravidla 
prezentace a zabezpečení. Měl jsem to předtim dost paranoidně, 
ani si mě lidi nemohli ani vyhledat. Teď to musim zase pořešit. 

Uživatelský posun v nastavení 
soukromí s ohledem na 
technologické změny a pojetí 
prostředí sítě. 

 Facebook je věc, kde sděluješ hodně citlivejch informací, ne teď, 
ale třeba za 10 let. Teď jdeš na párty, ožereš se tam, kmarádi tě 
vyfotěj a je to hrozná sranda, ale třeba za 10 let u pohovoru v 
nějaký zahraniční společnosti týpek vytáhne fotku...neměl bych 
problém si to obhájit, ale neni dobrý těm lidem dávat takovou 
munici... 

Strach ze sdílení a uchovávání 
osobních nebo citlivých dat. 

 To je to kouzlo Internetu, že nějakej upocenej ajťák je třeba Jiřina 
Bohdalová. Kouzlo tý anonymity, ale zase nevidim smysl v tom, 
proč by to někdo dělal. Jako aby mu psali nějaký osumdesátiletý 
důchodci a zvali ho na sraz nebo jako proč? Všeobecně mi připadá 
zbytečný a nesmyslný to dělat. Ale chápu to. Lidi, co se nuděj nebo 
40letý singleři se nuděj, a bavěj se tim. 

Odsouzení anonymního projevu 
nebo mystifikace, hry. 
Anonymita (nezasazená v 
sociální síti), nemá smysl, 
protože (zřejmě) nemá 
socializační rozměr. 

 Myslim si, že mě můj profil vyjadřuje. Ale ten můj profil je dost o 
tom humoru, jsou tam vtipný věci, je tam težký tam najít takovýto 
moje pravý já. A ty statusy, který vyjadřujou nějaký filozofický 
věci,to tam nedávám. Třeba když mám depku, tak nechci, aby mě 
litovali. Proč by litovali někoho, koho neviděli třeba pět let? 
Soukromí a tyhle věci se snažim udržet mimo internet. 

Soukromý profil je i tak veřejný 
prostor, na který nepatří 
soukromé (niterní) informace. 
Reflexe toho, že 400 známých 
lidí, nejsou silné vazby. Míchání 
silných a slabých vazeb, které 
znamená vytvoření profilu pro 
slabé vazby (v rámci známých 
kontaktů). 

 Nyx  

 Těch osobních a niterních věcí tam moc není. Ty si nedávám na 
Facebook ani Nyx. Možná bych se poznal (propojil) podle vtipů, 
obrázků a tak. Neudělal bych si na sebe názor jako na člověka, ani 
na Facebooku ani na Nyxu. To vykreslení není dostatečný, a taky 
tak neusuzuju o jinejch lidech. Dřív jsme si takhle na lidi dělal 
názor a v reálu jsem je pak potkal a bylo to jiný.  

Vliv zprostředkované 
komunikace i sebeprezentace na 
hodnocení lidí. Vědomí 
zkreslení a nevykreslení. On-
line identity nejsou 
reprezentativní, stejně tak jako 
není reprezentativní ta jeho. 

 Píšu bez diakritiky, nesnáším diakritiku. Snažim se vyjadřovat 
normálně, z/s, měkký a tvrdý Y, ale ostatní třeba neupozorňuju na 
chyby...  

Stylizace v psaném projevu. 
Jeho forma ale nemá zásadní 
vypovídací schopnost. 

   

Výčtové 
informace 

Facebook  

 Třeba neuznávám to, jak jsou tam lidi v těch různých vztazích, 
ženatý, rozvedený...přijde mi to jako zásah do soukromí. Když s 
někym chodim, tak s nim chodim v reálnym životě a nemusim to 
mít na Facebooku někde. S mojí předchozí přítelkyní jsem to tak 
neměl, o to se nemusíme sdílet s celym internetem. Když nás 
někdo balil, tak jsme napsali, že máme přítele/přítelkyni..a bylo.  

Rozdělování světa on-line a off-
line jako virtuálního a reálného. 
Sdílení stejných informací v 
obou není třeba. 

 Jsem Martin Koudy Kautský, lidi komolili moje jméno, a pak mi 
začali řikat Koudy. To je už ze základky. Podobnost s tim týpkem 
ze Step by step je čistě náhodná....Hodně lidí znám podle 
přezdívky, z Nyxu. 

Přezdívka daná off-line sociální 
skupinou, identifikace pro off-
line skupiny. 
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 Jako relevatní výpověď o člověku mi na Facebooku nepřipadá 
vůbec nic. Politický názory - buď je někdo levičák, pravičák, nevim 
- pak citáty - prostě zkopíruješ něco, co někdo řekl před deseti lety 
a víc a hlásíš, že tě to hrozně ovlivnilo. Ale doopravdy to ovlivnilo 
tak 1 % lidí. I já znám takový lidi, vim, že to, co tam maj napsaný, 
tak se tim neřídí, nemohlo je to nijak ovlivnit, ale maj to tam 
napsaný, asi aby to vypadalo, že je to hrozně cool. A tim se 
prezentujou na tom Internetu. A filmy, seriály - všichni se díváme 
na to samý, posloucháme a čteme to samý...ty profily se sejdou v 
80 %...takže je důležitý se potkat osobně. Já tam mám citát od 
Einsteina...a ten mě fakt ovlivnil...nad citátama jsme dost 
přemejšlel, ale to je jediný. Knihy, můžu jich tam dát 500, ale to 
nikdo nebude číst...tyhle části nejsou relevantní... 

Nástroje sociální sítě nedokážou 
pojmout osobnost člověka, a to z 
důvodů zjednodušování, 
škatulkování, přimykání k 
ideám a názorům (better-self), 
které neodpovídají reálnému 
chování uživatelů. Navíc 
hromadné trendy způsobují 
podobnost a jednotnost profilů. 

 V About mám: Hajzl. Je to proto, že když o mě někdo bude chtít 
něco vědět, tak prostě půjdeme na večeři nebo tak. Nebudu tam o 
sobě psát, že jsem sedmadvacetiletej podnikatel s jaguárem, že 
mám střešní byt a hraju golf a jinak nic moc nedělám..a ty lidi tě 
na základě tří vět úplně odsouděj. Nebo tam napíšu, že jsme měl 
těžký dětství a vypracoval jsem se a teď jsem úplně nejlepší, a zase 
tě ty lidi nějak odsouděj. To je ta špatná stránka Internetu a 
sociálních sítí, že tě lidi na základě dvou tří příspěvků udělaj názor,  
a to ani neznaj tvojí historii, nic. Jo, je to spíš ironická narážka. I 
když samozřejmě jsem hajzl (haha). Lidi, co mě znaj ví, že nejsem 
hajzl. Přišlo mi to lepší než tam psát, že jsme hodný romantik. 

Provokativní stylizace jako 
výzva k osobnímu poznání. 
Potřeba stylizace, ironického 
nadhledu, které poukazuje na 
nemožnost poznat člověka z 
popisu na sociálních sítích. 
Přízemní faktografické popisky 
nejsou vhodná stylizace. 

 Tam si dám stránky, že se mi třeba líbí Komiks point a pak tam 
mám novinky z Komiks pointu, takže informace oceňuju. Ale v 98 
% nemá smysl. Facebook mám vyloženě k odreagování, informace 
mám z idnesu, CNN.  

Facebook jako informační 
platforma funguje jen 
výjimečně. Smysluplná 
distribuce informací, nebo 
distribuce smysluplných 
informací (pro uživatele), 
nefunguje, minimálně v 
Koudyho síti. 

 No symbolicky nelajkuju, jen málo. A těm potom pomáhám - 
klidně i finančně, manuálně, pomáhám Dogpointu, tam jsem ale 
znal lidi, Movembr třeba mě jen baví.  

Přimknutí není jen symbolické. 

 Mám tam obamátor (politické názory), ale to je 4 roky stará věc. 
Ale nezměnim to, protože mu věřim. Jeden člověk to nezmění, ale 
určitě jsem za něj rád. Má tu správnou myšlenku jako semknout 
lidi, ovlivnit je a to se mi líbilo. Spíš si tam dám tohle  než že jsem 
Kalouskátor. Jo, je to symbol. 

Hra jako odpověď na 
předepsané (škatulkované) 
možnosti. Vztažení se k 
symbolu, ideálu, ne reálné 
politické názory. 

 Nyx  

 Kdybych chtěl bejt někdo jinej, tak to nemáš šanci poznat. I když ty 
lidi jsou sami sebou, tak maj potřebu nějaký věci přikrášlovat, 
měnit. To podle statusů nebo fotek nezjistíš. Lidi maj chuť 
ukazovat to lepší...Já? Já spíš ukazuju horší stránky....Nikdy jsem 
neměl potřebu hrát na něco, co nejsem. Ať mě lidi berou takovýho, 
jakej jsem. Bylo mi to fuk. Dost lidí to (Facebook) bere ale jako 
takovou reprezentaci svýho já. 

Možnosti anonymního prostředí 
vs. Přirozenost uživatelů, která 
se promítne do jejich 
projevu/aktivit. Stylizace 
nemusí být jen "mé lepší já", ale 
i jako statement "to jsem já bez 
příkras", nebo dokonce 
ukazovat záporné stránky, které 
ale tím, že jsou v systému 
osobních vazeb, vyzní ironicky, 
vtipně, což je účel. Reflektuje, že 
každý uživatel má svůj vlastní 
přístup. 

Vizuální 
prezentace 

Facebook  
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 Profilovky jsou jediný public album. To je něco, co každej vidí. 
Profilovek mám třeba 30, nám lidi, co jich mají 100.  Střídám to 
podle nálady, když se mi líbí, ne že bych se tady fotil... 

Profilová fotka se musí líbit. 
Série fotek, které uživatel mění. 

 Profilovka je pasovka na Internetu. Ty, kdo si tam daj fotku 
někoho jinýho, nebo fotku mezi 6 lidma, to ne že neuznávám, ale 
nedělám to. Na to jsou jiný alba. Profilová fotka je fotka o mě, je 
osobní. Se mnou tam můžou bejt tak max kocouři. Ani s přítelkyní 
jsem je neměl. Nebylo proč. 

Jasné nároky na podobu 
profilovky. Individualismus: do 
osobní fotky, která zastupuje "to 
jsem já", nepatří nikdo další, ani 
přítelkyně, nanejvýš osobní 
mazlíček. Fotka vypovídá o tom, 
jak uživatel vypadá, ne to, jaký 
je (tj. neuznává fotky, kde jsou 
lidé ve skupině, které primárně 
vypovídají o tom, že uživatelé 
jsou společenští, že mají 
přátele). 

 Většinou se snažim dávat komentář. Dokresluju tak ten obrázek, 
proč zrovna ten, proč teď a tak... 

Potřeba jasně ukotvit obsahy, tj. 
nenechávat je jen tak k volnému 
posouzení. 

 Alba jsou dololenkový, svatby, ale poslední dva roky pastuju fotky 
přes mobil,  tam je asi nejvíc fotek.  

Vliv mobilních technologií na 
sdílený obsah. Tend z celistvých, 
probraných a často upravených 
alb k instantním momentkám 
sdíleným přes různé aplikace, 
které je třeba upraví (viz 
rostoucí popularita 
Hipstagramu etc.). 

 Nyx  

 Mě kdyby tam někdo štval, mám je tam, třeba ID MADLENKA, tak 
si je prostě skyju. Co dělala? Protože po celym Nyxu házela svoje 
kozy. Jediná její možnost prezentace je, že vystavuje svojí ženskou 
část. Je to taková forma exhibicionismu, která ale zároveň všem 
těm lidem ukazuje: Hm, asi nejsem moc hezká (tj. zřejmě obličej), 
hm, asi nejsem moc chytrá, hm, asi nemám moc smysl pro humor, 
prezentuju se kozama, aby měla X plusíčků jistejch. Na Nyxu je 
hromada vděčnejch slintalů...A ty lidi tyhle nahý fotky hrozně 
degradujou na úroveň...nevim... 

Vizuální prezentace s jasně 
vypovídající hodnotou: 
ukazování nahých fotek může 
být snadno ponižující, výpověď 
"Nemám co jiného nabídnout". 
V extrémním případě se 
vylučuje, aby se krásná, chytrá a 
vtipná slečna mohla chtít 
prezentovat svými nahými 
fotkami. Motivace k postování 
podobných fotek jsou zřejmě 
plusíčky od slintalů. 

 Jako sekce ISM není o tom, že jsi single. Těch fotek je tam většina, 
ale jsou tam i prostě pěkný fotky, nejen jak se někdo cvakne před 
zrcadlem, aby celej svět viděl, jak je hezká. Ale jsou tam i zajímavý 
fotky, focený třeba na Polaroid, fotky, co maj příběh a ty já tam 
dívám rád a dám ten plusíček rád, i když toho člověka neznám. 

ISM (I shot myself) fotky jako 
něco, co míchá exhibici s 
motivací se seznámit, ukázat, a 
jen ukázat, sdílet. 

 Třeba ikonky, pár let zpátky, tam byl speciální klub, jako ikonková 
soutěž. Tam jsem vyhrál úplně nejvíckrát v jeho historii. Tam jsem 
dělal třeba prostě GIFový ikonky, dostal jsme třeba padesát nebo 
sto hlasů. Ani to pro mě nic neznamenalo to vyhrát, ale byl jsem 
rád, že někdo ocení tu mojí hodinovou práci ve Photoshopu. 
Ikonka je ikonka, to neni nic o mě.  

Ikonka nemá nutně žádnou 
vypovídající hodnotu o uživateli, 
je to "jen" zástupce. 

 Teď tam mám toho Brada Pitta, co kouří, ale já třeba nekouřim. 
Proč to tam mám? Ani nevim, prostě mi to přišlo dobře vyfocený, 
tak jsem to změnšil a dal jsem to tam...a takovejch ikonek mám 
plno. Není to můj avatárek, do kterýho bych promítal něco ze sebe, 
vůbec. ID KOUDY jsem taky moc neřešil.  

Zástupci, zkratky, nemají 
vypovídající hodnotu, hlavní 
jsou zřejmě aktivity uživatelů. 
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Aktivity Facebook  

 Píšu tam spíš vtipy, novinky, nic osobního, nic, co si jiný lidi 
nenajdou jinde... 

Žádný osobní obsah, orientace 
na obsahy, které jsou určené pro 
sdílení s lidmi.  

 Postuju všechno, obrázky...auta...tim co postuju chci pobavit 
ostatní. Jsou tam věci, který mě osobně zajímaj, písničky a statusy, 
fotky jídel, ale tak 60 - 70 % to jsou věci, o kterejjch se chci bavit s 
ostatníma, obrázky, nad krerýma se maj lidi smát, pobavit se. 

Hledání konverzace, důvody k 
interakci, zajímavé obsahy, 
které ji mají vyvolat, ale zároveň 
nejsou kontroverzní. 

 Mobil mě hodně ovlivnil, je to jednodušší, statusy, fotky, mám  
miliardy fotek toho, jak cestuju, kupuju něco, jsem v divadle a tak. 
Postuju to proto, že se chci podělit s ostatníma, jinak bych to 
nefotil. Focení na mobil je o sdílení s lidma... 

Sociální rozměr aktivit: 
instantní sdílení aktualit.  

 Já jsem k těm lidem upřímnej i na Facebooku (v kontextu jeho 
otevřenosti na Nyxu), když se tam nějaká holka namaluje jako 
děvka, tak jí to řeknu. Stejně jako ty lidi vědí, že když se oblíknu 
špatně, tak mi to řeknou. Nebo když se zachovám jako idiot, tak 
reální kamarádi mi to řeknou, že jsem se zachoval jako debil a měl 
bych se omluvit. S tim nemám problém.  Facebook je ale uzavřená 
komunita 400 lidí, zatímco Nyx je otevřená komunita nějakých 56 
000 lidí. a já jcih znám třeba 50 - 100 osobně, možná 400, 500. 
Ale kamarádů mám třeba 50. Na Nyxu se určitě kontroluju 
mnohem víc, protože to je otevřený... 

Kontrola v poloanonymním 
otevřeném prostoru (Nyx). 
Negativní hodnocení je v 
pořádku, pokud je oprávněné. 

 Nyx  

 Tak já některý ty auditka o sexu vlastnim, ty jsou privátní. Postování citlivého obsahu, ale 
pouze v soukromých diskuzích a 
zřejmě i přes vlastní FTP (tj. 
částečná kontrola nad zdrojem). 

 Na Nyxu určitě víc píšu. Tak 70 % prohlížim, 30 % píšu. Ale já tam 
fakt trávim celej den. Tim, že jsme podnikatel a někdo mi prostě 
napíše email...prostě mám Internet všude... 

Psaní, viz motivace, kde se 
zpovídá o argumentačních 
bojích s ostatními uživateli. Být 
on-line je součástí jeho práce, 
být k dispozici, flexibilně 
odpovídat. 

Sociální 
kontext, vliv 
CMC 

Facebook  

 Já to beru jako takopvej internetovej svět, kterej je potřeba udržet 
na těch počítačích a v těch telefonech, na tom Internetu...a pak 
jsou reálný věci v životě, o který se nemusí dělit. Na Facebooku si 
tě každej najde, co děláš, jak vypadáš. Anonymita tam neni...a data 
jim unikaj... 

Rozdělování off-line a on-line 
světa, on-line jako 
nedostačující, limitovaný 
(kvalitativně), otevřený 
(kvantitativně). 

 Člověk může být paranoidní jak chce, ale cokoliv nahraješ na Nyx 
nebo Facebook, tak to může kdokoliv dostat a nevyhneš se tomu... 

Reflexe hrozby úniku informací. 

 Šťouchnutí neřešim. Pokud ode mě holka něco chce, má napsat 
zprávu. Štouchnutí je nejvíc low věc, když nemá kuráž nebo jak... 

Zprostředkovaná 
zprostředkovaná akce (virtuální 
šťouchnutí) nemá zrovna 
nejlepší pověst. 

 A proto (mluvíme o flamech a o tom, že funguje jako fenomén 
Koudy) mám na Facebooku lidi, co mě znaj osobně. Nemám 
potřebu dělat žádný čistky, mám tam jen kamarády, aby to 
nedopadlo jako na Nyxu... 

Zprostředkovaná komunikace 
podporuje generalizování a 
zjednodušování vnímání 
uživatelů (Koudy jako 
jednoduchý zbohatlík a 
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záletník). 

 Nyx  

 Jako i když tam jsou ty pozvánky a tohle, že tam je najendou 56 
000 lidí, tak pořád ten Nyx je udělanej tak skvěle, že prostě 
kdykoliv mě tam někdo sere, tak mu dám IGNORE a toho člověka 
absolutně nevidim, nevidim jeho fotky, příspěvky, ani reakce na 
jeho příspěvky. A vůbec mě to neláká z toho vyndat. A já to vidim, 
že ty lidi mě tam nenáviděj, ale ani jeden z nich si mě nedá do toho 
ignoru, ani jeden z nich...Tak s DEBBIE jsme se tam hádal pořád, a 
ona furt veřejně: Seš idiot, sereš mě. A přitom stačej dva kliky (tj. 
dát uživatele do IGNORE, pozn.). Přestal bych pro ní existovat, ale 
ona to neudělá, proč?  

Kustomizace obsahu, 
Newsfeedu, která může vést k 
informační/názorové bublině, 
ale také k příjemnějšímu 
používání sítě. Facebook má 
obdobnou funkci, ale ten má 
jako první filtr přátelství.  

 Ani moji přátelé nijak nereflektujou mojí osobnost, moje image na 
Nyxu je tak strašně provařená a udělaná špatně, že ať udělám 
cokoliv, tak lidi na mě ten názor nezmění, protože mě neznaj...Ta 
komunita si udělala fenomén Koudy, se kterym operuje beze mě 
vlastně. Mám čim dál tim menší potřebu to těm lidem vyvracet... 

Individualismus i v zařazení do 
skupin. Pověst, kterou nelze vzít 
zpět, identita (v očích ostatních) 
fungující mimo respondenta, 
proto se s ní nijak zvlášť 
neztotožňuje a ve výsledku jí ani 
nepřikládá výraznou důležitost. 

 Prémiovou verzi mám proto,abych mohl být invisible. MNĚ by to 
bylo jedno, ten invisible mám proto, aby mě neotravovali, aby si se 
mnou psali, že jsem on-line. Když neodepíšeš, oni ale vědí, že jsi 
on-line, tak hned spustí jakože ty na mě sereš? Kde šeš a s kým a 
tak...Nyxačky. V 99 % případů používám invisible verzi, aby nikdo 
neviděl, kde zrovna jsem, kde brousim nebo jestli jsem on-line.  

Prémiová verze jako blok před 
sdílením aktuální pozice a 
stavu. Skupinová dynamika, 
která vyžaduje instantní 
odpověď i u zprostředkované 
komunikace, která je 
vyčerpávající. 

 Ta anonymita určitě ovlivňuje to, jak se tam lidi chovaj. Nebo je 
vidět, že lidi pořádně nečtou, třeba reagujou jen na jednu větu... 

Vliv anonymity v CMC, 
skupinové dynamiky (tj. všichni 
proti Koudymu). 

Sociální 
kapitál 

Facebook  

 Na Facebooku mám kamarády, tam řešim business tak z 5 %. 
Skupinky úplně nemám. Mám lidi ze základní, střední školy, pak 
dost kamarádů, kamarádek, který tam různě potkávám, 
Nyxáků...minimum spolupracovníků, minimum kolegů, to asi ani 
jednoho, minimum lidí z businessu. Můj profil je pro moje 
kamarády a snažim se ho držet dál od businessu. 

Bonding, odstřihávání práce, tj. 
ani nevyužiti jeho potenciálu k 
bridgingu a rozšiřování. 

 Nyx  

 Moje image na Nyxu je tak strašně provařená a udělaná špatně, ža 
ať udělám cokoliv, ty lidi nezmění svůj názor... 

Vliv skupiny na vnímání 
jednotlivce (tj. skupinové 
odsouzení).  

 Mám na Nyxu kontakty na LinkeIn a tak. Tak jako na tom Nyxu 
jsou hodně taky ty IT, co já potřebuju k práci. A už jen proto, že 
jsme na Nyxu, spolu máme takovej přátelskej vztah. Když jdu třeba 
do firmy, kde neznám vůbec nikoho, a musim se tam nějak uvést, 
musíš jít na večeři, potkat se s těma lidma, pak na ten golf a tak..a 
prostě trvá to...ale na Nyxu jsou It, který vědí, že Koudy prodává 
Delly a stačí mu jen napsat. Píšou mi na Nyx i na Facebook, řešim 
business v poště. Pak si třeba zavoláme a do emailu mi hodí 
oficiální poptávku. A jedeme přes email, ale prvotní kontakt je 
vždycky na Facebooku nebo na Nyxu. 

Komunita jako spojující článek, 
bridging s referencemi. 
Business kontakty přes Nyx i 
Facebook, nejen oficiální e-mail. 



 

155 

 A lidi mi řikaj, vypni ten Nyx, odpočiň si od toho na půl roku a já 
jim řikám: Proč bych to jako doprdele dělal? Dyť tam na mě čeká 
spousta peněz...můžu odstřihnout tyhle kecací debaty, ale Nyx by 
tak pro mě ztratil to ordeagovací kouzlo...a teď se jako nudíš, tak 
můžeš číst články na iDnesu nebo můžeš číst Nyx, pak zareaguješ, 
je z toho flame, tak se to pokusíš vysvětlit a je to ještě větší flame. 

Nyx funguje jako relaxační 
aktivita, ale zároveň jako velmi 
dobrý kanál pro obchod. Jednu 
nebo druhou aktivitu lze omezit, 
vyvážit, ale vzdát se nechce ani 
jedné… 

Skupinová 
dynamika, 
sociální 
tlaky 

Facebook  

 Tak já to třeba udělám tak, že mám jeden status a hodim ho do 
Nyxu i na Facebook. A na Nyxu mám hned 30 mínusků od 
nějakejch lidí a na Facebooku je třeba 20 lajků od jinejch lidí.  Ty 
lidi na Facebooku mě znaj, na Nyxu jsou lidi, který spojuje 
internetová nenávist ke mě. 

Vliv hodnocení různorodých 
skupin, skupinová dynamika 
(Nyx: Koudy má negativní 
hodnocení Facebook: Koudy je 
náš kamarád). 

 Nyx  

 To je jako s tim jaguárem. Vydělal jsem nějaký peníze a tak sjem si 
koupil jaguára. A neřešil jsem to veřejně, všude v klubech, ale v 
klubech k tomu určených, OK, Nyx se otevřel, z pěti tisíc je tam 
třeba třicet. Ale jsou tam i tak odborný kluby, tak třeba když jsem 
si vybíral TV, tak jsme to napsal do klubu o TV, že jsem idiot a ať 
mi vyberou nějakou, HD, že mám na ní třeba padesát tisíc. Ale 
někdo to  z toho klubu vytáhl a dal to jinam, do klubu třeba Co nás 
pobavilo: Koudy si zase kupuje televizi za padesát tisíc. A obrovská 
hádka...to samý s tim autem. Tam jsou i redaktoři, co mi poradili, 
ale hned to někdo vytáhnul...a teď jsme tady v bytě novym, kterej 
sjem si myslim docela hezky zařídil, a mohl bych to dát do auditka 
Fotky našich bytečků, ale neudělám to, protože já se prostě už 
úplně bojim, co by z toho bylo... 

Sdílení s veřejnou skupinou, 
zneužívání informací, vkládání 
do jiného kontextu. Vzhledem 
ke zkušenostem se sdílením, 
odmítá sdílet, protože ví, že by 
fotky komunita nepřijala dobře. 

 Nevim, jestli je to šikana, ale kombinace šikany, závisti a toho, že ti 
lidi mě neznaj (osobně). Stala se ze mě takový Nyxí entita, co se 
jakože chlubí penězma. A já si řikám, kdyby každej z vás si vydělal 
tři milióny, tak si taky vaše ženská koupí kabelku, jede někam na 
dovolenou, i když za to dá třeba 200 litrů. A z tý dovolený bude 
házet fotky do ISM, a já to neberu jako nějaký chlubení...každej si 
může vydělat to, co mám já. Každej si může vydělat víc.  

Hodnocení chování skupiny 
jako kombinace CMC a lidského 
faktoru. 

 Dal jsem třeba fotky z Movember párty a hned prostě mínusy a 
komentáře, že mámě škrobený úsměvy a já nevim co...a tak se 
opiješ trochu, třeba s ei svlíkneš do půlky těla, sranda, a tam se 
najednou udělá stádo padesáti lidí, co jsou prostě proti tobě. A já 
se jim to snažim vysvětlit, že to bylo na podporu boje proti 
rakovině prostaty, že jsme vybral nějakejch 8-9 000Kč, ale ty lidi 
na Nyxu jsou už fakt zfanatizovaný. 

Skupinové semknutí proti 
jednotlivci, bezdůvodné. 

 Proč to teda dělám? Nestáhnu se do ústraní, pořád tam budu 
aktivní, budu tak házet fotky. Nemám potřebu zmizet.  

Provokace přítomností, odchod 
jako prohra. 

 Poslední půlrok jsme se tam hádal s ID DEBBIE, a pak odjela na 
Novej Zéland a je tam prostě klid! To je fakt vždycky o 
jednotlivcích... 

Chování skupiny závidí často na 
jednotlivcích, kteří chování 
podnítí. 
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 Přemýšlel jsem nad tím a bavil jsem se o tom s Markem (ID NYX, 
zakladatel sítě, pozn.), ale ono to dost dobře nejde, protože tam 
mám ty lidi, kterejm prodávám notebooky. Jedna ta tvář Koudyho 
je ta veřejná a pak mi píšou lidi do pošty, že třeba mě někdo 
doporučil, že mu můžu něco prodat. A to by odpadlo, nebo bych 
tam musel stejně lézt jako Koudy.  

Popisuje dvě stránky svého 
profilu a důležitost provázanosti 
ID Koudy s prodáváním 
techniky. Kdyby jej přestal 
používat, ztratil by část svého 
vybudovaného sociálního 
kapitálu, identity. Rozdvojení by 
nebylo řešení. 

 Kdybych si to napsal někam, tak by akorát všichni věděli, že mám 
nový ID a kdybyhc si založil nový ID, asi bych byl ještě víc 
sakrastickej a cynickej, tak třeba jako je Madlenka, a tu znám i 
osobně, ID REBORNA? To je to samý, ta mi fakt stačí na tom 
Nyxu. 

Anonymita nabízí možnost být 
více otevřený, přímý - kritický 
až sarkastický. Vzhledem k 
tomu, že síť využívá i pracovně, 
považuje za správné se 
kontrolovat, tj. snaží se 
prezentovat otevřeně jako "to 
jsem já, ber nebo nech", ale 
zároveň s touto stylizací pracuje 
s ohledem na své zákazníky a 
dobré jméno. 

 Kdybych měl jakejkoli jinej nick, tak by mě nepoznali absolutně 
(bez fotek). Třeba ID ZACH, ten je vždycky hrozně sarkastickej. 
Třeba někdo napíše na fotku holky, že je krásná a že by jí pozval na 
kafe a on se zjeví a napíše: Prosim tě, vyndej si ten rucník z 
rozkroku...ten týpek nahlas řiká to, co ty lidi potřebujou slyšet. A já 
bych byl ještě horší! Ale kontroluju se, právě kvůli tomu, že tam 
mám i ten business... 

Nezakořeněnost v sociálních 
vazbách dává pocit volnosti 
hodnocení, s tím, že musí zůstat 
u anonymity. 

 A ty lidi mi třeba vyčítali, že tam o sobě vybleju úplně všechno. A 
jak to teď čtu dost, tak třeba tohle ID, vim úplně všechno, co se jí 
přihodilo první tři měsíce v práci, všechno. To je kus Koudyho, že 
něco napíšu někam a všichni viděj jen Koudyho, jako kdybych to 
psal červeně. Ale aby zapli i tu druhou hemisféru mozku, tak 
uviděj, že 99 % lidí píše úplně to samý: kde byli, co jedli, na čem 
byli v kině a jaký to bylo... 

Selektivní vnímání skupiny, 
neobjektivní hodnocení. 

 Ty palce dolu, to dostávám upřímně od lidí, co mě nesnášej, to 
není hodnocení toho příspěvku. Kdybych přispěl, že na Mikuláře 
jsem v Motole, tak mi DEBBIE a KARKULKA daj mínus. Nebudou 
brát (v potaz) ten příspěvek, ale to, že jsme ho napsal já.Kdokoli 
jinej by měl deset plusů. 

Hodnocení lidí, ne jejich 
příspěvků, tj. uživatelé hodnotí i 
sociální kontext, nejen 
odosobněné sdělení. 

 [Vypráví osobní příběh, jak odmítl slečnu]..tak jsme si řekli, že OK, 
všechno jasný, a hned na to na Nyxu prostě hrozná válka, která 
trvala půl roku! Bylo to akorát z její ješitnosti,  tak jsem jí říkal, ať 
si mě dá do IGNORE a ona jakože proč, že jí bavim, těma svejma 
příspěvkama, tou svou debilitou. Tak prostě OK. 

Veřejné probírání osobních věcí 
jako zbraň. ID DEBBIE navíc 
útočí na někoho, kdo není 
přijímán komunitou, tj. nemá 
ani její podporu a je proto v 
slabším postavení. 

 [Jde do auditka Svlečené slečny z Nyxu] GRAND TORINO? 
KOULOUSEK? ....ty se tam prezentujou jakože jsou nádherný, že 
maj božský tělo a já mám chuť jim říct: Děláš si prdel? Jako dívala 
jsi se do zrcadla? Ale neuděláš to, protože by z toho byl flame. A to 
je veřejnej klub. Podívej se do statistik, kdo to má booklý. A každá 
má 100 plusíčků, protože tam jsou lidi, co naposledy viděli nahý 
tělo deset let zpátky... Kdybych to tam napsal jako neznámej nick, 
tak by mi i lidi dali plusíček, ale že jsem to já, tak je tam hned 
flame: Ty pastuješ 30 fotek a jinejm řikáš, že maj zhubnout. No ne, 
ty lidi to fakt neviděj.  

Hodnocení skupinoví dynamiky 
a selektivního hodnocení.  

Soukromý a 
veřejný 
prostor 

Facebook  
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 Skupinky úplně nemám. Mám lidi ze základní, střední školy, pak 
dost kamarádů, kamarádek, který tam různě potkávám, 
Nyxáků...minimum spolupracovníků, minimum kolegů, to asi ani 
jednoho, minimum lidí z businessu. Můj profil je pro moje 
kamarády a snažim se ho držet dál od businessu. 

Nepoužívá rozdělení, ale má 
několik odlišných skupin, které 
všechny spadají pod sekci 
"přátelé", tj. nemíchá 
diametrálně odlišné skupiny, 
vůči kterým nemusí 
přizpůsobovat svou 
sebeprezentaci… 

 Mám restrikce a pravidla, když se mě někdo zeptá z práce, tak 
Facebook je moje osobní věc, osobní stránka. A není mi blbý říct, 
že ne.  

Striktní politika rozdělování 
osobního a pracovního života. 

 Já to soukromí sdílim s lidma, který znám na takový bázi, že vim, 
co od nich čekat. Mám tam lidi, který mě znaj, ví, že i když postnu 
vtip, že to je fakt vtip...takže se mi ještě nestalo, že by mě někdo 
odsoudil, že jsem tam pastnul něco... 

Dokreslení CMC, sociální 
kontext daný osobní znalostí, 
případně až přijetím člověka (tj. 
vazba kamarád, ne nepřítel). 

 Nyx  

 Nahý fotky ve veřejnym prostoru...je to forma seberealizace a 
exhibicionismu, ale ty lisi nepřemejšlí dopředu. Nemám problém 
dát svou nahou fotku do soukromýho auditka, kde je třeba deset 
lidí, ale já je všechny znám, osobně, vim, že to nijak nezneužijou. 
Ale třeba diskuze Nahé slečny z Nyxu, to je veřejná diskuze, kam 
chodí tisíc lidí a Nyxačky tam postujou svoje nahý fotky. A to je to, 
že někdo za deset let to může vytáhnout. Budou mít děti, a pak v 
Blesku dojde databáze modelek a půjdou sem... 

Soukromí do veřejného 
prostoru nepatří. Potřeba sdílet 
jen s nejbližšími vazbami 
(kontrola cirkulace obsahu). 

 Ty věci jsou tak možná někde v zálohách, nevim, proč by to někdo 
hledal. Tak jsem tam dost věcí nahrával ze svýho FTP, který už tam 
není...to člověk nedohledá. 

Kontrola obsahu. 

   

Volba Myslim, že za chvíli bude, podobně jako na Nyxu, určitej obsah 
zpoplatněnej nebo služby (o Facebooku). Nebo i limity, teď maj 
lidi i přes tisíc fotek, to místo někde musí dojít na těch serverech. 
Třeba si budeš platit za prostor pro svý fotky a tak....aby na to 
začali rejžovat.  

Vize budoucího fungování 
Facebooku. 

 Odstřihnul bych Nyx, protože už ho prostě tolik nepořebuju k 
tomu businessu, a na Facebooku mám lidi z reálnýho života. Na 
Nyxu tolik přátel nemám. Nyx je na business, Facebook tak max 5 
%. Ale i tak, ty lidi ví, že mi maj napsat. 

Preference osobního profilu než 
obchodního využití. Informační 
složka není na ani jednom. 

Vzkaz Nyx  

 Lidi by asi měli bejt víc sami sebou. To, co píšou, by se mohlo 
obrátit i proti nim a pořádně si rozmyslet, co tam dávaj. Měli by si 
svoje osobní a niterní informace nechávat pro sebe nebo se s nima 
dělit jen s lidma přes soukromý kanály. A ne aby je litovali nějaký 
neznámý lidi. 

Varuje před 
nekontrolovatelností informací 
on-line. 
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Adam Gebrian alias ID REM 

 ERM/ADAM GEBRIAN INTERPRETACE 

Motivace Facebook  

 To mohlo být v roce 2007, studoval jsem v Americe. Já jsem tam byla na 
Fullbrightově stipendiu, který ti zaručuje, že dvakrát jedeš na takovej 
seminář, kde se potkáš se 150 lidma ze všech konců světa, se kterejma 
nemáš nic společnýho, jen že máte tohle stuipendium. Někdo řekl, 
založme si skupinu a zůstaňme v kontaktu. To byl iniciační moment a od 
tý doby jsme ho začal používat jako nástroj. Je pravda, že od tý doby, co 
jsem přišel zpátky do Český republiky, tak je to dost pracovní nástroj. 

Snaha o udržení s náhodnými slabými 
vazbami. Zahraniční zkušenost 
(vzdálenost). Nenaplněná očekávání 
užívání. 

 Možná dřív to bylo na udržení kontaktu s přáteli, ale dneska ho píšu celej 
česky a směřuju to k lidem, co jsou tady v Čechách. Na osobní 
komunikaci ho taky používám, to souvisí s tim, co dělám....dneska 
nedokážu na e-mail odpovědět včas. Často reaguju na zprávy na 
Facebooku, to dokážu odpovědět. To je stejný jako e-mail, není to žádný 
osobní prostor. 

Změny v užívání, obrat k využívání sítě 
jako nástroje k práci - vytváření publicity 
své osobě a své práci/oboru. Nahrazení 
zpráv za e-mail, pružnější nástroj. 

 Zpětná vazba, kterou nemám šanci nijak jinak získat, je pro mě asi 
největší hodnota. 

Motivace je sbírání zpětné vazby od 
ostatních uživatelů, nejen přátel, lidí. 

 Nyx  

 To je tak 8 nebo 10 let zpátky. Tam byla taková komunita lidí, některý to 
začali používat a v tom okamžiku tam najednou byli všichni. To bylo dost 
rychlý. 

Vtažení skupinou, potřeba nebýt 
vyčleněný. 

 Určitě jsem tam hledal věco kolem architektury, něco dalšího...asi jsme 
vlastně používal tak třeba 5 diskuzí, ty mám ve sledovaných. 

Účelové specifické používání, využívání 
jen minima potenciálu sítě. 

Užívání Facebook  

 Co mi vyhovuje na Facebooku, je neanonymita. Asi se to děje, ale není to 
vysokej počet. Většinou předpokládáš, že je to ten člověk a co dělá. A v 
tom, co dělám já, je to snadno verifikovatelný. Ty lidi máš možnost 
potkat i jinde a bavit se s nima, nejen skrz ten Facebook.  

Neanonymní prostředí jako plně otevřený 
kanál, prostor, možnost kontroly, 
verifikovatelnosti. 

 Věnuju se architektuře, ale určitě se zapojuju i mimo svoje věci. A určitě 
mám vytipovaný svoje lidi, který mě zajímaj, na jejcih profily chodím 
celkem pravidelně. Na druhou stranu ten můj profesní svět se rozšiřuje 
od architektury do veřejnýho života, veřejný zakázky, politika, ale zase 
jen v Česku. Málokdy se zapojuju do debaty, která se týká něčeho 
mezinárodního. 

Hierarchie uživatelů, aktivní hledání v 
případě zájmu. Zaměření na českou 
komunitu. 

 Když mě někdo zajímá, tak jdu přímo na jeho profil, nebo mi třeba něco 
pošle. Občas se něco stane a mě zajímá, jak a jestli na to určitý lidi 
reagujou, tak pak jdu na jejcih profil.  

Aktivita na základě prezentace jiných 
uživatelů (zájem). Sdílení přes soukromé 
kanály. 

 Můj koncept aktivity spočívá v naprostý pasivitě. Já si nepamatuju, že 
bych někdy někomu něco nabízel. Ale to mě občas vede k tak 
neuvěřitelnýmu množství práce, že nevim, co dřív.  

Nevyvíjení aktivity jako propagace, jen 
sdílení, debata. 

 Asi jsme neprobrali jednu základní věc, a to je to hrozný množství času, 
který to stojí. Je to nezdravě moc, to musim nějak omezit. Jako ta 
investice se mi nějak vrací...neni to vyplýtvanej čas, ale je ho hodně. Není 
to otázka efektivity, ale kvantity. I když ěnco děláš dobře a efektivně, ale 
děláš to 15 hodin denně, tak to neni dobře.  

Faktor času a snaha najít rovnováhu, ne 
mezi efektivitou a časem, ale mezi 
smyslem trávení svého času a časem. 

 Můžu to řídit, ale mě by se líbilo, abych to nemusel dělat já. (výběr)  Potřeba prohloubit schopnost sítě jako 
nástroje šitého na míru, tj. "neučit" ho, co 
máme ráci, ale získat instantně. 
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 Vlastně ty stránky používám možná víc, než svůj profil.  Preference veřejné debaty na veřejném 
profilu. 

 Moje používání často asi komplikuje to, že já Facebook používám jako 
prostředník mezi nečim a nečim. Takže třeba já mám svůj vlastní blog, a 
ten Facebook používám na rozšíření informace o tom blogu nebo 
přednáškách nebo nečim, co stojí za to vidět. Ani mě moc nezajímá, co se 
děje přímo na tom prostředníku. 

Využití Facebooku jako kanálu k šíření 
obsahů, nezájem o kanál samotný (tj. 
soustředení se na vlastní potřeby a cíle, ne 
ostatní).  

 Nyx  

 Tehdy to fakt byla komunita, lidi, který maj něco společnýho a tam jsme 
měli prostor, kde jsme mohli mluvit o věcech, co nás zajímaj. To byla fakt 
komunita. Tohle na Facebooku nemám. 

Prožitek komunity, otevřené/uzavřené 
skupiny, která sdílí zájem. 

 Jestli je neviditelnost hlavní výhodou prémiový verze, tak to mi připadá 
absurdní.  Kdybych to používal jako nějakou seznamku, věřim, že by mě 
tyhle funkce zajímaly, kdo se na mě dívá. 

Preference transparentnosti, 
nerelevantnost fukce k užívání. V případě 
jiných účelů (seznamka), by tato funkce 
byla vhodná 

 To, kdo se díval na můj profil mě nezajímá. To bych si fakt připadal jako 
úplněj idiot, kdybych tohle měl sledovat. Buď jsem si vědom, že je to 
veřejnej prostor, kde se tyhle věci dějou a já nevim, proč bych si je měl 
zpětně analyzovat. 

Otevřená komunikace vyžaduje 
transparentní tok informací, volnost. 

 Nevim, za rok se tam podívám třeba dvacetkrát, třicetkrát, málokdy už. V 
mym oboru podle mě Nyx umřel. Nebo já jsem byl v jiný situaci. 

Minimální užívání, centrum dění je jinde. 

 Do diskuzí chodim minimálně. Zajímavej zdroj informací to byl. Některý 
byly počítačový věci, kolekce obrázků, ty jsem si skrz to postahoval... 

Nyx jako zdroj informací, ale nevyhovující 
uskupení lidí/témat. 

 Ty sociální, kecací diskuze, ty tam mám, ale moc mi to neřiká. Zařazení, nevyužívání. 

 Chodim tak teď už hlavně proto,a bych kontaktoval kamaráda, kterej je v 
Rotterdamu a kterej nemá žádný jiný sítě . 

Exkluzivní možnost kontaktu s uživateli, 
potřeba udržovat kontakt. 

 Nyx jsme hodně používal pro osobní komunikaci, jako náhradu e-mailu.  Využití Nyxu jako e-mailu, tj. komunikace  
s lidmi v rámci sítě. 

 Pro mě, s nástupem Facebooku, už Nyx umřel. Souvisí to asi hlavně s 
tim, že je prostě těžký tam něco vložit. Jsem člověk, kterýho zajímají 
vizuální věci, obrázky, videa. Ale i kdyby se něco změnilo, tak to je 
nevratný. Je to experiment, kterej fungoval, ale už je asi na čase ho 
zavřít. 

Uživatelsky nevhodné řešení, které 
neodpovídá potřebám uživatele, tj. sdílet 
obrázky (UX). 

Sebepre-
zentace 

Facebook  

 Moje analýza Facebooku je, že tam jsou tři generace: jedni, ti se ožerou v 
hospodě a nechtěj, aby to někdo věděl, to je ta nejstarší, pak jsou ti, co se 
ožerou v hospodě a je jim jedno, jestli to někdo ví a pak, ty nejmladší, ty 
se ožerou a chtějí, aby to ostatní věděli.  

Rozlišování různých skupin uživatelů 
podle jejich chování, ve vztahu k jejich 
věku. 

 Někdy si lidi budujou nějakou identitu, která s největší 
pravděpodobností je mnohem lepší, než ta opravdová, to je přece taky 
důvod to dělat...ale asi jsem se to tak nikdy nesnažil použít. Ono na 
Facbeooku je taky ta verifikovatelnost. To mám docela rád, když ti někdo 
napíše: to je blbost, proto a proto...takže nějak automaticky přistupuju ke 
všemu, co tam vidim, je pravda. 

Vědomí tendence "vylepšovat se" (better 
selves), zasazení do off-line skupin může 
tento trend moderovat. Spoléhání se na 
sílu skupinové dynamiky řídit podobné 
aktivity. 

 Nebaví mě si vytvářet spekulace na základě toho, co nevim, takže čekám 
až na osobní dojem. Lidská fantazie je schopná vždycky vykreslit ty 
nejbohatší věci, pozitivně i negativně, takže je asi dobrý tomu předcházet. 

Síla osobního setkání, vědomí zkreslené 
prezentace on-line. 
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 Ta nesjstarší zásada, o cestování, že to, co potkáváš, vychází z tebe, to je 
pravdivý. Způsob tvýho chování podněcuje to, co dostáváš. Třeba když já 
tam mám těch 1500 přátel, tak to možná vypadá, že jsem zahrnutej 
miliónem zbytečných věcí, a to není pravda. Nepodněcuju je a proto je 
nedostávám ani zpátky.  

Vlastní aktivita ovlivňuje chování 
ostatních, tj. skupina reaguje na jednotlivé 
členy.  

 Já jsem ani s přerodem k veřejnýmu profilu nepřehodnotil moje 
nastavení. Ale to je možná i tím, že já pro nikoho nepracuju, nejsem 
nikde zaměstnanej. A jsem rozhodnutej dokonce života na tom nic 
neměnit. A tak mi asi i odpadá nějakej strach o to, že někdy v budoucnu 
nějakej zaměstnavatel uvidí něco, co já nechci...  

Vědomí nezávislosti, které mu dává 
možnost neřešit svou prezentaci do 
budoucna. Svoboda projevu bez ohledu na 
skupiny. Jeho projev je regulovaný 
vnitřními zásadami (hodnoty), ne 
vnějšímu (skupiny). 

 A jasně, můžeš být anonymní, pod nějakym jménem, fotkou, ale 
nemyslim si, že se to děje tak často. Co já mám rád na tom Facebooku je 
ta neanonymita. Předpokládáš, že to je ten člověk. V tom, co dělám já, 
taky můžeš snadno verifikovat, jestli je to pravda ty věci. 

Tendence k věrohodné prezentaci, bez 
mystifikace, minimum hry. Profil jako 
"občanský průkaz". 

 Nemám zformulovaný zásady toho, co na můj profil patří a co ne. Ale 
postupně se to vyvíjí tak, že na svoje stránky (AG-ENT) dávám jen 
profesní věci, a na tom svým profilui, tam mám takovej mix. Profesní 
věci převažujou, ale někdy jsou tam věci, který s tim vůbec nesouvisí. Ale 
asi mám zásadu, že se snažim, aby ta věc měla nějakou užitečnost. Třeba 
položim otázku, na kterou mě zajímá odpověď. Nebo informuju o něčem, 
co se stalo a zajímá mě, co si o tom někdo jinej myslí. Nevkládám 
informace pro informace....A moje definice informace je, že to je něco 
užitečnýho.Ne každá zpráva je informace... Teď se asi dostáváme k tý 
formulaci, zajímá mě zpětná vazba. A to se mi docela i osvědčilo... 

Rozdělování prostorů, plynulé míchání 
světů (práce, osobní život). Společný 
rozměr je užitečnost, která se jen promítá 
do oblastí práce / osobních zájmů. Hlavní 
motivace je zpětná vazba na sdílený 
obsah. 

 Nyx  

 Já ty svoje prifily fakt nechápu jako nějaký malý zahrádky...možná to je 
věkem. Nevim. Možná čím je člověk starší, tim to vidí komplexnějc, že ty 
věci souvisí. Možná mi víc nezáleží na tom, jak to má bejt, ale víc na tom 
jakej to může mít dopad. 

Reflexe věku jako faktoru sdílení 
informací, přehodnoceování obsahu. 

 Moc jsem se na profily konkrétně nedíval, občas, nikdy jsem to moc 
nezkoumal. Určitě jsem se podíval na to, jak toho člověka vidí ostatní, to 
je relevantnější, než třeba diskuze jaký má, z hlediska jeho zájmů. Z 
hlediska jeho projevu, to ani nevim, že jde. 

Zájem o hodnocení jedince skupinou, jeho 
role ve skupině (kolektivní inteligence, 
crowdsoursing názoru na uživatele).  

 S tim profilem se nijak zvlášť neztotožňuju. Tehdy to tak tedy bylo, to 
bylo vtipný, vybral jsem si člověka, kterej mě nejvíc zajímal, ale nic 
zásadního. Ne, že bych tak uvažoval o těch jinejch. 

Neztotožnení, ani snaha o hledání 
způsobu, jak se ztotožnit. Vztah k síti 
pouze jako k nástroji. 

Výčtové 
informace 

Facebook  

 Já nad těma věcma moc nepřemejšlim. Někdy to tam na mě asi 
vyskočilo, tak jsem tam něco vyplnil, ani jsem moc neřešil, jestli to má 
nebo může mít nějakej dopad. Přemejšlim, kdy jsem se k někomu podíval 
na nějaky info, nepřipad mi to důležitý, tak mě asi ani nenapadne, že by 
to někdo dělal u mě. O tom, kdo jsem, to nic neřiká. 

Reflexivní odpovědi na prostředí sítě 
(kolonka = vyplnit), bez hlubšího 
zamýšlení. Na základě svého chování 
vyvozuje i o chování druhých. 

 Těch věcí je tam dost, asi by tam nemuselo být skoro nic, ale nemá to 
velkou hodnotu.  

Množství nevytváří hodnotu, kvalitu.  

 Ale ten citát, co tam mám, je starej, neupdatuju to. Ale třeba tohle, to 
pořád platí.  

Minimum aktualizace, stabilní hodnoty. 

 Popis o Adamovi, k tomu asi nemůžu ani nic říct. To si ani nepamatuju, 
to asi je ještě z doby vzniku, něco, co odráželo mojí momentální náladu. 
A od tý doby jsem to neřešil. Ani mi to nepřišlo důležitý to vyplnit... Nic z 
toho, co tam mám, tyhle všechny informace, nepovažuju ani za tak 
důležitý ani soukromý, abych je tam nemohl mít. A tím pádem nemám 
problém to vyplnit. Nezáležími na tom. 

Impulzivní vyplňování informací, v 
závislosti na nabídkách sítě, náladě. 
Nemají zásadní vypovídajícíc hodnotu. 

 Já bych neočekával, že z toho někdo bude něco usuzovat.  Uzuzování o ostatních na základě vlastní 
aktivity. 
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 Ani vztah není důležitý. Asi mi to tehdy nabídla Markéta. Kdyby to 
neudělala ona, já bych to udělal o týden později. To je zrovna informace, 
kterou považuju za důležitou, i když je to soukromý, ale to je zrovna 
informace, která by tam být měla. Ve srovnání s jinejma věcma. To 
datum výročí...to je určitě od Markéty. 

ztah (životní krok) jako důležitá součást 
profilu. Veřejná demonstrace propojení, 
soukromá informace, která má být 
veřejná. 

 Nyx  

 Moje jméno, REM, to je právě odraz tý komunity. To je jeden z 
nejznámějších světových architektů. Každý z nás jsme si dali jméno podle 
oblíbenýho architekta. To vzniklo tak, že si někdo z nás založil e-mail 
jako nějakýho známýho architekta  askrz ten e-mail zkritizoval naše 
vyučujících. 

Zařazení sebe do skupiny (volba ID podle 
tendence ve skupině), odkaz na vlastní 
práci, zájem, odkaz na společně prožité 
události. 

 Co jsme měl docela rád na Nyxu, jak jsi měla ty přátele pod nějakym 
popisem, a oni si tě řadili. To bylo docela zábavný. A šlo z toho dobře 
poznat, kdo to je, a to jak pro mě, tak pro ostatní.  

Zájem o zpětnou vazbu ostatních 
uživatelů. Zájem o kolektivní hodnocení 
jedince ve skupině. 

Vizuální 
prezentace 

Facebook  

 Mám jednu profilovou fotku, nikdy jsem ji nezměnil. No, to vzniklo tak, 
že jsme byl v Americe, a probíhala jedna výstava, každej se tam musel 
prezentovat názorama a fotografií. To jsem fotil já, na samospoušť. Dva 
dny potom jsem si zakládal Facebook, měl jsem jí na ploše, tak jsem ji 
použil. Ale používám ji docela často. Mám ji na webu a tam odtud si ji 
převzalo spousta organizátorů a tak...když po mě někdo chce tuhle fotku, 
tak mu pošlu tuhle. 

Konzervativní  pasivní přístup, který jako 
vedlejší produkt vytváří velmi 
konzistentní komunikaci. Volba jako 
souhra náhod, bez hlubších osobních 
odkazů. 

 Asi zajímavější alba jsou na tech stránkách (AG-ENT), kde jsem si s tim 
dal vážně práci, rozdělil jsem ty alba podle domů - jedna situace, jeden 
dům, katalog.  

Správa fotoalba, sdílení, budování 
výpovědi o sobě skrz obsah (důslednost, 
pečllivost, aktivita). 

 Markéta, moje žena, mě vždycky otaguje ve svých obrazech. Sdílení a demonstrace spojení se silnou 
vazbou (žena), neřízená vizuální 
prezentace.  

 Nikdy jsem neodmazal tag, beru to jakosoučást věcí. Něco, co je mimo 
mě. A přesto, že bych se mohl snažit to kontrolovat, tak to nedělám, 
připadá mi to zbytečný. 

Tagování a nemazání tagů jako součást 
transparentní a otevřené politiky jeho 
profilu.Pocit zbytečnosti při ovlivňování 
něčeho, co nelze kontrolovat bez většího 
množství vynaložené energie. 

 Alba už nepoužívám, to možná souvisí i s tim, že fotky, co teď postuju, 
jsou všechny přes telefon.  

Vliv mobilních technologií na způsob 
užívání sítí. Trend od konceptuálně 
laděných alb k instantní útržkovité 
prezentaci (sdílený vizuální obsah). 

 Nyx  

 Ta fotka, to je on (ERM). Vizuální odkaz na příběh, který se 
vztahuje k volbě ID. Odkaz pro insidery, 
tj. komunity. 

Aktivity Facebook  

 K seznámení mi stačí mi se prostě jen potkat nebo se pozdravit někde na 
přednášce. Se subscription, když netušim, kdo to je, netušim, tak si ho 
nepřidám, nevim, proč bychom měli být přátelé. Možná se zase vrátim k 
tý osobnější komunikaci. 

Otevřený profil způsoboval spřátelení i na 
základě povrchní znalosti. Nové nástroje 
(subscription) umožňují vzdálená kontakt 
(tj. sdílení, ale ne přímou vazbu). 

 Hudba, to není důležitý. To, co tam mám, to určitě poslouchám, ale 
nejsem velkej posluchač hudby. Mám tam spoustu věcí zatrhlejch, který 
jsem nikdy nenavštívil. Já jsem vlastně na začátku bezmyšlenkovitě 
lajkoval, to byl hodně hrubej filtr toho, co mě zajímá, a teď ty věci zase 
postupně odmazávám.  

Seznamy nereflektují zájjmy, nebo nejsou 
důležité. Postupný uživatelský vývoj, který 
je spojený s prozkoumáváním možností 
sítě, než si uživatel ustaví své standardy 
užívání. 
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 Ale jsem nedůslednej, jinak bych odmazal většinu. Hodnoty (činnost/čas), otrava s čištěním 
profilu, která je nově zkomplikovaná o 
několik kroků, zdůvodnění, čištění. 

 No networks, to je taky vlastně jedno. Zezačátku jsem měl ty skupiny 
přátel, nějak jsem si je vytvořil, ale pak jsem zjistil, že mi nestojí za to 
odlišovat. Míchání soukromí a veřejných věcí, to je to: já si prostě 
nedokážu představit situaci, kdybych si řekl, aa, a teď tam dám fotky z 
narozeninový párty, který chci ukázat jen rodině. Ale ty fotky tam 
nedávám, to by přesně tim mym filtrem neprošlo. Neni to o tom, že to 
neni vhodný, ale nic jim nepřinesou.  

Nesdílení soukromých informací ne proto, 
že jsou soukromé, ale proto, že nemají 
žádnou přidanou hodnotu pro jeho 
skupiny kontaktů. 

 Začíná to tak, že dávám věci na stránku, tak se dostanou i na můj profil. 
Ale opačně to nikdy nedělám. Moje stránky jsou čistě profesní, věco 
kolem architektury, designu, vystavování a teorie...jsou to věci spojený 
asi hlavně přímo se mnou, ale občas setam, objeví i něco dalšího, ale 
musí to být příbuzný...je to takovej kanál.  

Hranice  a vzájemné propojení. 

 Ty stránky jsou profesní, ale v poslední době jsem rozšířil ten svůj záběr, 
takže  to sdílim na tom svým profilu. Tam dávám věci, co se třeba 
netýkají primárně architektury.  

Rozšíření záběru se projeví na  osobním 
profilu, ne na  stránce. 

 Když jsem si koupil telefon, tak půl roku zpátky, tak se hodně zmenilo, 
to, jak sítě používám..mě nejvíc baví ta interakce fotografická. Jednom 
kliknutím vložim, to, co zrovna vidim. A já  toho vidim hodně. To je 
vlastně i taková zaznamová reportáž.  

Vliv technologií na používání sítě, 
využívání instantní komunikace a sdílení. 
Profil jako archiv. 

 Nikdy mě vlastně  nezajímaly aktuality. Nikdy. Vždycky když píšu, tak ne 
o aktualitách, ale o věcech, co se třeba staly před pšti lety, ale pořád mi 
připadají důležitý a zajímavý. Ty fotografie skrz Facebook to je poprvé, 
kdy jsem se začal zajímat o aktuality, co se zrovna kde děje. Tim, jak je to 
rychlý a jednoduchý, nemusíš k počátači a někde něco stahovat...to mi 
přijde zajímavý.  

Uživatelská jednoduchost je důvodem 
změny chování i zaměření obsahů (ty 
vycházejí z aktivit, možností). 

 Ty sportovní stránky mě zajímaj, ty i dost aktivně používám. Dostávám z 
nich informace, stránky možná sleduju víc než lidi. Třeba facebookovej 
profil Philadelphia Flyers, to je strašně zajímavý, hlavně teď, když tam 
začal hrát Jaromír Jágr. Je zajímavý slyšet tu zpětnou vazbu od lidí z 
nečeskýho prostředí na někoho, kdo je tady nějak přijímán a tam je 
přijímán úplně jinak. To je poučnej zdroj informací.  

Zprostředkování zpětné vazby, dynamika 
jiných skupin. Exkluzivní obsah. 

 Ale nemám pocit, že by mi těch mých 1500 přátel generovalo nějak moc 
dat. Ale já vlastně nepoužívám Newsfeed, nedívám se, co je novýho. 
Málokdy. 

Nezvykl si na používání Newsfeedu, 
nepřijímá obsahy pasivně, spíše je 
vyhledává. Vzhledem k jeho motivacím, to 
možná bude nevhodným obsahem. 

Sociální 
kontext, vliv 
CMC 

Facebook  

 Z těch 1500 lidí mám určitě skupinu, která komentuje víc, rozpoznávám 
je. Ale málokdy mi někdo něco vloží na Zeď, a za to jsem docela rád. 

Aktivita uživatelů se liší, někteří se vrací, 
jiní jen pozorují. Reagují na Adamovy 
komentáře a příspěvky, na obecné téma, 
neberou jeho Zeď ale jako prostor, kde by 
se řešila obecná témata, nepostují na ní 
obsah. Odpoví na podnět, ale sami jej 
nevytváří (ne veřejně). 
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 Na jednu stranu to neodděluju, je to jako jeden svět, na druhou stranu je 
pravda, že můžeš sama zavřená v pokoji, a mít pocit, že jsi součástí 
nějaký společenský aktivity, a jako seš, ale ne fyzicky. A ten rozdíl je v 
tom, že ten reálnej život je mnohem bohatší. Je bohatší o věci, který 
Facebook neumí: hlasová intonace, gesta, náada, atmosféra a tak. V těch 
diskuzích, ať jsou jakýkoli, vzniká ohromný množství nedorozumnění, 
právě kvůli tomuhle. Žádnym smajlíkem nevysvětlíš, že to byl vtip. Je to z 
toho poznat, ale málo. A já mam rád, když těch vjemů je spousta. To se 
možná dá simulovat, ale nedá se to dohnat úplně, a je to tak správný. Je 
to odlišný, to je fajn, ale v momentě, kdy zjistíš, že většinu komunikace 
provádíš pomocí tohodle, tak vlastně přicházíš o spoustu věcí.  

Limity CMC, vliv na komunikaci. 
Nrozhodnost ve vnímání hranic mezi on-
line a ofline světy, vidí je jasko spojené. 
Každý z nich má své výhody a nevýhody. 
Nepřímo vyzdvihuje off-line svět jako 
podněty saturovanější verzi reality. 

 Připadá mi to skvělý, že to umožňuje lidem se dostat k informacím, ke 
kterým se nemohli jinak dostat. A to myslim v tý nejosobnější rovině. Ne, 
že na Internetu získat informace, jasně, můžeš. Ale to, že můžeš 
kontaktovat nějakýho člověk, kohokoli, zeptáš se ho na cokoliv a on ti 
odpoví.  

Výhody překonáné času a prostoru. Zdroj 
informací není tka podstatný jako šance 
kontaktovat jiné osoby, rozvíjet sociální 
kapitál, brinding.  

 A kvůli temhle pár, ne pár, drobnejm, ale zásadním věcem, se kolem toho 
začnou nabalovat přes nějakou únosnou mez, třeba nabobtvávat 
reklama, tak to je pro mě smrt toho projektu. V tu chvíli mě přestává 
zajímat. 

Snaha komerčně využít fuungujícíc 
sociální platformy. Komerčnost ničí 
transparentnost, odrazuje. 

 Zcela výjimečně komentuju něco jinýho. Ani si nevzpomínám, že bych 
někdy někomu nahrál něco na Zeď. Když chci konkrétně někomu něco 
říct, tak pošlu zprávu. Když chci poslat konkrétní věc konkrétnímu 
člověkomvi, tak mám na mysli toho člověka a řikám si, že ten člověk 
třeba nechce, aby všichni věděli, že se zrovna o tohle zajímá. Zohlednim 
jeho soukromí....a jestli se mi to vrací tak, že nikdo nevkládá věci na mojí 
Zeď, tak jsem spokojenej! 

Zeď jako veřejný prostor, na terém se 
nesdílí soukromé informace, protože 
takové sdílení může narušit hranici 
soukromí druhé osoby. Tj. ohledy na 
cílového příjemce, nechť se sám rozhodne, 
jestli bude příspěvek sdílet osobně. 

 Svůj profil asi považuju za svou vizitku. Moje práce je, že se potkávám se 
spoustou lidí, který neznám....měl jsem dřív vizitku, na který bylo jen 
Google a moje jméno. Bylo to myšlený tak, že když mě zadaj do Googlu, 
vyjede jim hromada odkazů, a já nemám problém s ničim, co o mě kdo 
kdekoli napsal. Nevadí mi to, i kdyř jsou to věci, který nemůžeš 
kontrolovat. Jsem ochotný sdílet cokoliv, co si o mě kdo myslí. 

Profil je součástí širší prezentace, která 
nemusí být filtrována, naopak, sociální 
kontext je její součástí. 

 Moji přátelé nepoužívají Facebook, jeho veřejnou část, na komunikaci se 
mnou. Paradoxně profil používám na komunikaci s lidma, který neznám. 

Otevřené přiznání referenčních, hlavních 
skupin v komunikaci, veřejnost profilu. 

 Občas vůbec nezasahuju do těch diskuzí, nechám je plynout, abych 
nenarušil tu dynamiku. Někdy smaozřejmě rád. Ale bčas si říkám, kam se 
to asi vyvine... 

Přemýšlení nad dynamikou diskuzí, 
experimenty. 

 Někdy mají lisi strach, kdo je ta druhá strana a bojí se, že to třeba vezme 
nějak přehnaně. Málokdy si umí představit, že to ta druhá strana třeba 
ocení. 

Postřeh na téma anonymnízpětné vazby. 
Kritické komentáře, které občas dostává, 
jsou často anoymní. Odpovídá na otázku 
proč si myslí, že to tak je. 

 Nyx  

 Anonymní kritický názory jsou často nepodložený. Na tom Facebooku, 
kde jsou lidi podepsaný svým jménem, víc zdůvodňujou svoje názory. 

Nevýhody anonymního prostředí při 
veřejných debatách. 

 Ono o architektuře probíhaly různý diskuze, milióny diskuzí, který měly 
nulovou úroveň nebo dramaticky slabší, a právě proto, že byly anonymní.  

Nevýhody anonymity. Popisuje kontrast 
mezi Nyxem a Facebookem. 

 Ono v tom anonymním prostředí se ty diskuze vedly takovou formou 
provokací. Nikdo nemá problém někoho vyprovokovat nějakou 
polopravdou, pololží, polorážkou. Ale jakmile se pod tim más podepsat, 
tak to skoro nikdo neudělá. Já jsem za svůj život dostal spoustu 
anonymních - kritických - podnětů, který bych jinak nedostal, takže to 
má výhody. 

Dopad CMC, anonymity. Výhoda je ve 
větší otevřenosti, nevýhoda v menší 
věcnosti a větší emocionalitě. 

Sociální Facebook  
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kapitál 

 Tak dvě třetiny přátel znám osobně. Určitě byla doba, do cca 500-600 
lidí, který znám, pak se to zlomilo že mi to začalo být docela jedno. Ale 
málokdy třeba odsouhlasím lidi pod nějakou přezdívkou. Jakmile tam 
ten člověk má svoje jméno, fotografii a nějaký informace, tak je to pro mě 
v pořádku....dám na první dojem, nedohledávám si další informace. 
Párkrát se mi to stalo, že třeba odsouhlasíš někoho a teď vlastně nevíš, 
kdo to je, to i vadí. Ta transparence má fungovat oběma směrama. 

Více než osobní znalost vyžaduje 
transparenci, kterou sám nabízí; jako 
vájemnou výměnu a akt důvěry. 

 Na druhou stranu já nejsem žádná veřejně známá osoba, ty lidi, co si mě 
přidávaj, s těma jsem se často setkal osobně, nebo byli na mojí přednášce 
a tak, třeba jsme spolu mluvili, a já si je jen nepamatuju.  

Bulvarizace své osoby jen v rámci 
komunity lidí, kteří s ezajímají o 
architekturu. 

 V poslední době jsem začal používat to subscription, to mi připadá jako 
úplně nejlepší způsob. Ale nelituju, že to nebylo dřív, není t velkej rozdíl. 

Nová funkce bude mít dost dobře vliv na 
další vývoj v používání sítě. 

 Každopádně když mi tam několikrát od toho člověka vypadne něco, co se 
mi moc nelíbí, tak ho prostě odmažu. Dám rovnou unfriend. 

Jednoduchá a přímočará politika 
udržování přátelství. Vazba neznamená 
nutně sociální propojení i off-line, tj. 
odděluje světy (nemusíme být přátelé na 
FB, i když se bavíme v hospodě, jako opak 
k ID JAKKILLER, pozn.) 

 Asi bych Facebook používal jinak, kdybych neměl tolik příležitostí se s 
nima potkat osobně. Facebook funguje jako neformální propojovatel. Ty 
lidi ti řeknou, já jsem to a to, a jdeme dál. 

Lehkost vazby, neformální propojení, i ve 
formálním prostředí (Facebook jako 
veřejný kanál). 

 Spíš jsem oděloval česky a anglicky mluvící skupiny. To je celý. A pak 
možná spolužáci...a vysoká škola. Pak jsem to zrušil. 

Prvotní snaha o dělení skupin, o 
detailnější správu kontaktů. 

 Moje primární skupina, ke který odkazuju, je vlastně česká komunita lidí, 
co se zajímá o architekturu. 

Aktuální hlavní skupina, které věnuje 
většinu svých příspěvků, především těch, 
které se týkají architektury a veřejného 
života.  

 Nejsem si jistej, že bych si někoho přidal sám, osobně, ne že bych si 
přidával já sám někoho. Z mých 1500 přátel znám osobně tak 1000, ale já 
sám vyvíjim minimální tlak na to, abych se s někym spojoval. 

Pasivita ve vyhledávání kontaktů, 
nedůležitost kontaktů (tj. nesbírá je, 
nepotřebuje je, necení si jich). 

 Facebook jsem taky hodně používal, když jsem učil na vysoký škole. Tak 
jsem tam měl studenty, který jsem skoro donutil, aby ty odevzdávky měli 
na Facebooku. Protože jsme měl nápad, kterej nebyl dlouhodobě reálnej, 
ale ze začátku docela fungoval. Měl jsem dvanáct studentů a měl jsem 
šanci jim zajistit kritiku od lidí ze zahraničí, ke kterým by se neměli šanci 
nikdy dostat. Fungovalo to jen chvíli, ale bylo to skvělý. Dostli reakce od 
lidí, ke kterým by se jinak normálně nedostali.  

Facebook jako prostředek pro přesun a 
zprostředkování sociálního kapitálu, 
společný kanál. 

 Nyx  

 Málokdy jsme se na Nyxu potkal s lidma, který bych neznal osobně. Jako 
ty uživatelé mě nikdy moc nezajímali, spíš ty témata. A ty lidi jsem měl 
prostě šanci potkat jinde osobně. Takže mě spíš zajímal ten komunitní 
rozměr, setkávání idí jsem přesunul jinam.  

Zájem o informace, protože lidi potkává 
jinde. Vždy hledá to, co se mu nenabízí 
jinde. 

Skupinová 
dynamika, 
sociální 
tlaky 

Facebook  

 Ty moje diskuze jsou naprosto neemocionální. Málokdy se na mojí Zdi 
řeší něco nepříjemnýho, flamy. Ono je to i tim, že já jsem vlastně začal 
používat různý internetový diskuze tak před 10 lety, na různých oborech, 
a myslim si, že za těch X let jsem si vyvinul způsob diskuze. Nejde mi o to 
si něco dokázat, pohádat se, chci se něco dozvědět. A často tak zjistíš, že 
ty nejšílenější diskuze odrážej to, kde se odehrávaj. Ty lidi vycítí, kde to 
je, u koho to je, o co tomu člověku jde... 

Možnost naučit se zvládat argumentačně 
diskuze, tak, aby nebyly emocionální, ale 
racionální, faktické a transparentní 
(konkrétní, verifikovatelní uživatelé). 
Povaha prostředí ovlivňuje povahu 
diskuze. 
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 Já dost sleduju ty změny, co se tam dějou, a zase pozoruju ty negativní 
reakce, tu neuvěřitelnou konzervativitu Česka. Kamarád z Dánska mi 
vždycky říká, že Česko je a bude konzervativní, protože nemáme moře, 
proto u nás nefouká vítr a proto se tak často nemění počasí. To znamená, 
že když je ráno slunce a odpoledne začne pršet, jsme v šoku. A on si mění 
budnu 40x za den a přijde mu to normální. U nás je změna chápaná 
vždycky negativně. Já mám změny rád a vnímám je jako vývoj a to je 
pozitivní.  

Kladné hodncocení změn v rozhraní 
Facebooku jako vývoj (k lepšímu). 

 Tak já ten Facebook používám tak, aby mi byl k něčemu užitečnej. Takže 
určitě přemýšlím i nad tím, abych byl já užitečnej pro ně. Ale neřešim to 
detailně, takže neřešim, hmm, tohle asi možná někomu pomůže. Ale spíš 
si řeknu: tohle ani nebude nikoho zajímat, tak to tam nedám. 

Užitečnost je hlavní rozměr a motivace 
komunikace a aktivit na Facebooku.  

 Přátelé se tě zeptaj, jestli to, co jsi řekl, je pravda, žes to vážně řekl. A ti 
ne úplně přátelé ti automaticky řeknou, žes to tak řekl a žeto tak je. A i 
tohle řešim na svým profilu. Kdybych to napočítal, převažující reakce 
jsou ale od lidí, který neznám. Se svejma přátelema se stýkám osobně, 
takže si tyhle věci vysvětlíme z očí do očí. 

Popisuje rozdíl mezi přáteli a kontakty, a 
to, jak se to projevuje v komunikaci – on-
line a off-line. On-line komunikuje s 
lidmi, které nezná/nestýká natolik, aby si 
vše vysvětlili z očí do očí. 

 Angličtinu už skoro vůbec nepoužívám, a to mě docela mrzí, člověk si 
musí vybrat. Já se teď profesně soustředím na Českou republiku, a to 
znamená, že se moc nesoustředim na zahraničí. Pro mě není problém 
psát anglicky, ale asi by byl problém pro ty, co to čtou. Takže zohledňuju 
tyhle skupiny prostě...já se ale vždycky snažim zohledňovat ty, pro koho 
je to určený, aby to pro ně bylo pohodlný... 

Zohlednění skupin v komunikaci, 
orientace na ně. Zkonkretizuje tak také to, 
pro koho je sdělení určeno pro ostatní. 

 Člověk je asi schopnej sám sebe vystavit do jakýkoliv situace, ale nerad to 
tý samý situace vystaví někoho jinýho... 

Všeobecná poučka, podle které se řídí, 
během svých aktivit on-line. To se 
projevuje potom například tak, že svým 
přátelům nesdílí na Zdi fotky, protože pro 
něj samotného je to nežádoucí. 

 Ještě se to nestalo, ale umim si představit, že bych si ze svý Zdi něco 
smazal. Kdyby tam někdo vložil něco, co bych nechtěl. Třeba blbost.  

Jasné rozlišení účelu Zdi - sdílení 
informací, zajímavého podnětného 
obsahu. Blbost tam nepatří. Má potřebu ji 
smazat, ne taktně přejít. 

Soukromý a 
veřejný 
prostor 

Facebook  

 Možná na začátek bych řekl, že jsem vyrostl ve Zlíně, a tohle město bylo 
postavený na jedný firmě - Baťa - a tahle firma byla založená na jedný 
věci, a to transparentnosti, kdokoliv ze zaměstnanců mohl nahlídnout do 
účetnitcví a tak. A to je něco, čemu já dost věřim, a proto já moc 
nerozlišuju mezi tim, co je veřejný a soukromý. A to platí nejenom pro 
Facebook. Takže jak se stává, že někde něco uložíš a doufáš, že to nikdy 
nikdo neuvidí, tak to moc nemám. Netrápí mě to. Vlastně ani nevim, jaký 
mám nastavení soukromí. Nebo autorský práva mých fotek. 

Principy, na kterých vyrůstal a které se 
projevují v tom, jak používá a vnímá sítě: 
jako veřejný prostor, který má být 
transparentní a otevřený. 

 Vůbec nesleduju nějaký svoje nastavení soukromí, je mi to jedno. Nastavení sdílenínpro něj nemá význam, 
nemá pocit, že něco skrývá, nebo by měl 
skrývat. 

 To, že na Facebooku nejde vidět, kdo se na tebe dívá, souvisí zase s tou 
transparencí. Co chceš, aby o tobě někdo věděl a nechceš. Pro mě by to 
bylo zajímavá reflexe, že by mi to poskytlo informaci o tom, co dělám. 
Přehled. Třeba by mi to vyvrátilo nějaký klišé, třeba si myslim, že se 
někde dívám, a neni to pravda.  

Opět hledá otevřenost, aby měl lepší 
kontrolu/přehled o tom, co dělá a jak 
dlouho. 

 To, co tam píšu a dávám, tak počítám s tim, že to každej může vidět a 
nemám s tim nejmenší problém. 

Kontrola sdíleného obsahu, která nemá 
více rovin - tj. jeden univerzální obsah 
sdílený všem, určený jen těm, kteří mají 
zájem (tj. nabízí všem, nesdílí s 
konkrétními skupinami). 
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 Se sdílením svýho čísla jsem nikdy neměl špatnou zkušenost. Nikdy jsem 
nemusel v telefonu řešit něco s někym, koho jsem nikdy nepotkal a bylo 
by mi to nepříjemný. Kdyby se to stalo, možná bych to přehodnotil... 

Nemá negativní zkušenost se sdílením 
osobních kontaktů, což mu potvrzuje, že 
sdílet je v pořádku. 

 I když sám si třeba vkládám na Zeď blbosti, tak já sám můžu, ale netěšilo 
by mě, kdyby to udělal někdo jinej.  

Ochrana Zdi jako důvěra ostatním, nemá 
žádné zabezpečovací mechanismy 
(technické), vytváří je spíše mentálně 
(nálada na profilu, chování ostatních). 
Volba (ne)sdílení je tak na ostatních. 

 A to člověk rychle pozná. Když na nějakou hroznou nebo  vulgární kritiku 
nedostaneš 3x za sebou reakci, tak tě to prostě přestane bavit.  

Věří v sílu skupiny regulovat vybočující 
chování. 

Vzkaz Facebook  

 Nerad podporuju to, že se setkáš a sněčím, čím nechceš. To je pro mě asi 
ten nejzákadnější vzkaz. Dokud se tam budu setkávat s věcma, který maj 
smysl a je na mě, jetsli je chci nebo nechci. Jakmile začnu potkávat věci, 
který nechci, končim. 

Motivace se váže na užití, ne na sociální 
kapitál atp. 

 

 


