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Anotace 

Diplomová práce „Zájmové komunity v prostředí internetu na příkladu komunity 

temnakomora.cz" je etnografickou studií v prostředí internetu o komunitě fotografů na film. 

Dělí se do tří celků, na teoretickou část, praktickou část a diskuzi. Teoretická část rekapituluje 

poznání o nových médiích a několik přístupů k online komunitám a teorií zabývajících se 

potenciálem internetu zefektivnit a zdokonalit fungování demokratického uspořádání 

společnosti. Mezi popsané teorie patří teorie veřejné sféry a model deliberativní demokracie.  

Pro praktickou část byla zvolena metoda etnografický výzkumu v online prostředí. Po 

dobu přibližně dvou let jsem byl zúčastněným pozorovatelem na diskuzním fóru o klasické 

fotografii Temná komora (na webu temnakomora.cz). Poznatky jsou kategorizovány do tří 

podkapitol, každá reprezentuje jednu z úrovní – uživatelskou - mikroúroveň, komunitní - 

mezoúroveň a společenskou - makroúroveň.  

Sledované fórum disponuje silným pocitem sounáležitosti a skupinová identita je 

vytvářena pomocí jazykových her a sdílenou praxí, které spočívají také vymezováním 

klasické fotografie vůči diskurzu digitální fotografie i moderní, “digitální” společnosti. Mezi 

další podstatné nástroje posilování skupinové identity patří různé formy pomoci, které se 

neomezují na online prostředí, ale zasahují i do offline života uživatelů. 

Diskuze obhajuje rozmělnění dualismu online a offline komunity a navrhuje, aby byl 

poměr aktivit online a offline hodnocen také podle tématu, kterému se komunita věnuje. 

Usiluji i o zvážení udržování hranic mezi zájmovou a angažovanou komunitou. 

 

 

Annotation 

Diploma thesis „Communities of interest online in the example of community 

temnakomora.cz“ is online etnography study about film shooting photographers. It consists of 

three parts; theory, practice, and a discussion. 
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The theoretical part summarizes existing knowledge of new media, which allowed 

online communities to emerge, and several approaches to the phenomenon, together with 

hypotheses about the potential of the Internet to streamline and improve democratic structure 

of society, i.e. public sphere theory and model of deliberative democracy. 

The primary methods applied in the practical part are ethnographic research and 

participant observation in the online environment. For approximately two years I was 

involved in Temná komora, a discussion board about classical photography 

(temnakomora.cz).  My findings were summed up in three sections, each one of them 

representing a certain level; a user /micro level, a community/meso level, and a societal/macro 

level.  

The observed board displays a strong sense of unity. The group identity is created via 

language-games and discourse practices, e.g. contrasting classical photography with digital 

photography discourse and our modern, “digital” society. Other essential instruments of 

community strengthening include various forms of help, which aren’t limited only to the 

online environment, but also extend to the users’ offline lives. 

The discussion opposes the dual view of “online” and “offline” communities, and 

suggests to evaluate the ratio of online and offline activities in view of the community’s main 

subject. Finally, the separation between a hobby community and an engaged community is put 

forward for reconsideration. 

 

 

Klíčová slova 

Online komunita, zájmová  komunita, offline, komunita, deliberace, veřejné sféra, fotografie 
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Online community, community of interest,offline, community, deliberation, public sphere, 

photography  
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1 Úvod 
1.1 Fascinace virtuálnem 
Bez ohledu na to, zda podléháme pokušení přikládat rozšíření internetu a dalších 

komunikačních fenoménů posledního čtvrtstoletí revoluční konotace pro další vývoj lidstva, 

nebo chceme zachovat kritický odstup zdržující se předvídání dopadů, nemůžeme ignorovat, 

že nástup technologie internetu a jeho všeobecné rozšíření mezi většinu populace západní 

společnosti znamenal zlom, či spíše přerod ve způsobu každodenní komunikace. S příchodem 

WEBu 2.0 pak někteří teoretici mluví o předělu v našem užívání masových médií, konkrétně 

o boření tradiční relace podavatele a příjemce. 

Popis těchto zlomů a jejich důsledky a průvodní jevy se snaží zcela pochopitelně 

mapovat i obor mediálních studií, ale více než jinde v tomto soupeří s mnoha 

neakademickými diskurzy nebo technologicky zaměřenými vědními obory. Obojí mělo oproti 

tradičním mediálním studiím klasických médií (kterými míním tisk, rozhlas a televizi) 

náskok v rychlosti adaptace i zkušenostech z prostředí, kde vznikaly první internetové 

komunity. Howard Rheingold popsal svou zkušenost s jednou z prvních virtuálních komunit - 

WELL - ve své knize Virtual Community již v roce 1993. 

I já se v této práci chci pokusit vyrovnat se zkušeností s virtuální komunitou a 

formulovat některá zobecnění, která mi snad umožní moje předchozí studium a sociologická 

(a mediologická) imaginace. K tomuto účelu jsem si vybral virtuální komunitu zabývající se 

klasickou fotografií Temná komora a její diskuzní fórum na technologické bázi php-bb, která 

je rozšířená a pro tento druh komunikace typická1. 

                                                
1 Podle https://www.phpbb.com/about využívají systémy na této bázi řádově miliony lidí denně. 
2 o historii a vývoji softwarové platformy php-bb více na: http://en.wikipedia.org/wiki/PhpBB#History 
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1.2 Motivace a výběr tématu 
Mé seznámení s internetem sahá do roku 1999. Po zkušenosti s převážně interpersonální 

komunikací prostřednictvím emailu a instant messengerů jsem začal používat internet i pro 

skupinovou komunikaci. Na počátku roku 2003 jsem se registroval na Česko-slovenské 

filmové databázi (csfd.cz) a o rok později na diskuzním fóru symbianforum.cz, zabývajícím 

se mobilními telefony. V současnosti jsem zaregistrován asi na dvou desítkách podobných 

diskuzních fór, ale skutečně aktivní (měřeno počtem vytvořených příspěvků) jsem zůstal na 

prvních dvou. S přibývajícími zkušenostmi mne lákalo zpracovat některá specifika těchto 

komunikačních platforem analytičtěji a podrobněji. Ve výběru tématu diplomové práce mne 

utvrdily mé návštěvy na diskuzním fóru o klasické fotografii Temná komora (na webu 

temnakomora.cz), kde jsem se setkal s nebývale silným komunitním zázemím a pocitem 

pospolitosti, vytvářeným pomocí specifických strategií, kterými se chci v této práci také 

zabývat. 

1.3 Odchýlení od tezí 
Můj postoj k tématu diplomové práce se od podání tezí v roce 2010 měnil. Stále jasněji jsem 

si uvědomoval, že rozsah práce, tak jak jsem si jej zvolil ve svých tezích, je vzhledem ke 

zvolené metodě internetové etnografie a mému prioritnímu zájmu o kvalitativní, a 

nikoliv kvantitativní poznatky pro jednu diplomovou práci příliš rozsáhlý. Tento častý 

problém jsem se rozhodl řešit obvykle - redukcí tématu. Místo původní komparace tří 

virtuálních komunit, které se liší počtem uživatelů, typem financování i diskutovanými 

tématy, jsem svůj zájem zúžil na jedinou komunitu. Tento fakt, spolu s rozhodnutím použít ke 

zkoumání komunity metodu (internetové) etnografie, způsobil, že jsem upustil od testování 

v tezích navržených hypotéz a upravil cíle práce. 

1.4 Cíle práce  
Tato práce si klade za úkol popsat fungování virtuální komunity. Mechanismy, rituály a 

jazykové hry, které působí, že v rámci online prostoru spolu komunikují jedinci, které spojuje 

víc než jen zájem, kvůli kterému na fórum přišli. Spojuje je vytváření společného online 

prostoru a skupinové identity. Struktura, kterou tvoří, je zároveň strukturující i strukturovaná - 

je utvářena i uchovávána reprodukcí. 

Jedná se o popis jedné konkrétní komunity, a proto je zobecnitelnost, o kterou nám 

obvykle v sociálních vědách jde, problematická. Přesto se jako autor domnívám, že i 

případová studie, jako je tato, může nabídnout poznatky, které jsou přenositelné napříč 
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zájmovými virtuálními komunitami s podobně rozsáhlou uživatelskou základnou, a nebo 

navrhnout takové hypotézy, které lze na jiných virtuálních komunitách kvalitativně nebo 

kvantitativně testovat. Shodnou-li se na něčem výzkumníci nových médií, je to fakt, že tato 

oblast prochází bouřlivým vývojem, který není dosud zcela ukončený, a proto lze těžko 

vyvozovat dlouhodobé a stále platné závěry týkající se tohoto fenoménu (např. Garcia et al. 

2009). Také proto jsem si vybral technologickou platformu php-bb, která se principielně 

nemění od svého představení v roce 2000. 2 

Zatímco práce Lenky Šimákové (2012) si kladla za cíl popsat proces utváření a 

udržování online identity, já se zaměřím na skupinovou identitu, tak jak se utváří v zájmové 

virtuální komunitě. Krom způsobů, kterými uživatelé vytvářejí pocit společenství a 

sounáležitosti, typický pro (virtuální) komunitu, pomocí vymezení se vůči těm, kteří nejsou 

součástí komunity. Druhým tématem je vztah diskuzního fóra, jeho (nadšený) vznik, postupné 

nasycování a fáze stagnace. Jak to již bývá, zjistil jsem, že mé ambice již byly obdobně 

formulovány do několika výzkumných otázek, a to Nancy Baym v závěru její studie online 

komunity fanoušků televizních soap oper (1999).  

I. Jaké síly formují online komunity? 

II. Jak se virtuální komunity vyvíjejí v čase? 

Pokusím se také zodpovědět nebo přiblížit k odpovědi na relativně komplikovanou otázku: 

III. Jak se liší online a offline komunity?   

Obdobné otázky byly formulovány již dříve Wellmanem a Guliou (1999), takže 

podobné ambice nejsou nijak výjimečné. 

Nikoliv pouze pro forma se ve své práci nejprve budu zabývat teorií, která souvisí se 

souslovím virtuální komunita. Načrtnu stručný vývoj sociologického chápání komunity a 

zkoumání nových médií. Ukážu, jak se liší chápání těchto pojmů a důraz na jejich jednotlivé 

aspekty pohledem konkrétních teorií - sociálního konstruktivismu, technologického 

determinismu, politické ekonomie nebo teorie veřejné sféry. 

  

                                                
2 o historii a vývoji softwarové platformy php-bb více na: http://en.wikipedia.org/wiki/PhpBB#History 
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2 Teorie - úvodní slovo 
Pozice teoretických poznatků je v etnografické studii ambivalentní. Teorie v kvantitativním 

výzkumu často slouží jako návod pro testování hypotéz, ověřování vztahů mezi proměnnými, 

zatímco v kvalitativním výzkumu nám jde především o nalezení vztahů nových. Stojíme před 

dilematem, ve kterém nám studium odborné literatury na jednu stranu zvyšuje naši 

teoretickou citlivost, na stranu druhou, pokud takto nabyté informace nejsme schopni 

dostatečně uzávorkovat, snižuje naší imaginaci, schopnost oprostit se od konceptů druhých. 

Proto jsem přistoupil k obecnému shrnutí poznatků o online komunitách a doplnění o takové 

teorie, které souvisejí s jevy, které mne při mém pozorování zaujaly. 

Bazálním pojmem této práce je sousloví virtuální neboli online komunita. Každé slovo 

tohoto spojení se odkazuje k jednomu jeho klíčovému aspektu, a proto se budu věnovat nejen 

významu termínu online komunita, ale také popíšu, k čemu se odkazují slova online a 

komunita. V následujících odstavcích se budu věnovat novým médiím, která fungování online 

komunit započala a umožnila. 

Můj náhled do problematiky je do velké míry obecný (řešil jsem wittgensteinovské 

dilema: “Je tak těžké nalézt začátek. Nebo lépe: je těžké začít na začátku. A nepokoušet se 

dále ustupovat.”(Wittgenstein 2011: 106)) a může sloužit jako rozcestník pro další zkoumání. 

2.1 Několik pohledů na nová média 
Lev Manovich ve své knize The Language of New Media (2001) uvádí pět obecných znaků, 

podle kterých lze identifikovat nová média. Patří mezi ně: 1) numerická reprezentace – nová 

média jsou vyjádřena číselně a mohou být měněna pouze pomocí matematických algoritmů; 

2) modularita – jednotlivé objekty nových médií mohou snadno fungovat nezávisle i složené 

v komplexních vzorcích; 3) automatizace – mnoho operací je díky předchozím dvěma bodům 

redukováno na automatizovanou činnost; 4) variabilita – nová média mohou (opět díky 

numerické reprezentaci a modularitě) existovat v potenciálně nekonečném množství variant; 

5)  transkódování – na médium lze nahlížet jako na objekt složený ze dvou vrstev, počítačové 

a kulturní. Binární kód je převáděn do formy textu, obrazu nebo zvuků. (2001: 49-65). 

Sociologičtější pohled nabízí Martin Lister v knize New Media: A Critical Introduction 

(2009). Lister rozlišuje šest klíčových vlastností nových médií. Nová média jsou digitální, 

interaktivní, hypertextuální, síťovaná, virtuální, a simulovaná. 1) digitalizace odkazuje na 

číselné vyjádření obsahu (2009: 16); 2) interaktivita k možnosti bezprostředně médium měnit 

- z příjemce se stal uživatel (2009: 22); 3) hypertextualita k nelineárnosti a dynamice nových 
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médií; 4) síťovost k disperzní povaze nových médií, která způsobují, že i jejich publika se 

z heterogenní masy přetvářejí v menší a navzájem odlišné celky (2009: 31); 5) virtualita 

odkazuje k oddělení se od obývaného fyzického prostoru nebo fyzického těla (2009: 37); 6) 

simulace upozorňuje na vlastnost související s virtualitou – nová média mohou a nemusejí 

nutně představovat reprezentace jiných (fyzických) objektů, v postmoderní situaci pak roli 

těchto objektů suplují či uzurpují (2009: 39). 

Dle Jana van Dijka (2006:6) jsou klíčovými vlastnostmi nových médií digitalizace, 

interakce a integrace. Podle Tomáše Mrkvičky (Reifová 2004: 134) je digitalizace jedinou 

vlastností společnou všem novým médiím. 

Van Dijk  oproti tomu považuje za nejvýznamnější strukturální vlastnost nových médií 

jejich integraci. Tou míní proces sbližování (convergence) telekomunikací, datových 

komunikací a masové komunikace a jejich integrace v jednom jediném médiu, což povede 

k tomu, že rozlišení druhů těchto komunikací přestane být podstatným a vše jmenované bude 

nazýváno prostě jako síť, internet nebo multimédia (2006:7). Tento proces je možný díky 

digitalizaci všech médií a vysokorychlostním přenosům těchto informací prostřednictvím 

internetu. 

Denis McQail (2009: 155), jenž čerpá ze studie Nancy Baym (2002), nabízí typologii, 

která nová média rozčleňuje do čtyř kategorií – na interpersonální komunikační média, kam 

patří například e-mailová korespondence nebo (mobilní) telefonie, interaktivní média určená 

ke hraní, kterými jsou počítačové a konzolové hry nebo „zařízení vytvářející virtuální 

realitu“(2009: 155), dále média pro vyhledávání informací, kam McQuail řadí internet nebo 

mobilní telefon, vysílaný teletext a rádiové datové služby. Konečně kolektivními médii se 

spoluúčastí se míní „zejména využití internetu pro sdílení a výměnu informací, myšlenek, a 

zkušeností a k rozvoji aktivních (počítačem zprostředkovaných) osobních vztahů“ (McQuail 

2009:156). Jak vidíme, taková typologie je problematická, kupříkladu McQuailem zmiňovaný 

mobilní telefon plní (nebo přinejmenším má v sobě ukrytý technologický potenciál) funkci 

odpovídající všem čtyřem kategoriím – je zprostředkovatelem interpersonální komunikace 

prostou funkcí volání, prostřednictvím SMS nebo e-mailovým klientem, zároveň je i herní 

platformou, přístrojem k vyhledávání informací (díky rychlým datovým sítím) na internetu a 

tedy i prostředníkem mezi uživatelem a sociálními sítěmi a virtuálními komunitami – 

typickými zástupci kolektivních médií. Tento fakt nezpochybňuje správnost typologie (pouze 

její užitečnost), Henry Jenkins (2006:13) říká, že médium nelze ztotožňovat s doručovacími 

technologiemi (delivery technologies). Zatímco přístroje, jež jsou doručovacími 
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technologiemi (jako je zmiňovaný mobilní telefon), mají relativně krátkou životnost, média, 

jichž jsou nositeli, přetrvávají a nacházejí své místo mezi „starými“ médii a vytvářejí stále 

komplikovanější vzory vrstev3.	  	  Dvě	  zásadní	  teorie	  tvořící	  spojnici	  mezi	  starými	  a	  novými	  

médii	  jsou	  remediace	  a	  konvergence.	  Teorie	  remediace	  říká,	  že	  média	  přebírají	  některé	  

(formální	  i	  strukturální,	  obsahové)	  vlastnosti	  jiných	  médií,	  přičemž	  se	  nejedná	  o	  proces	  „ani	  

lineární,	  ani	  jednosměrný	  –	  remediace	  tedy	  probíhá	  nejen	  směrem	  od	  staršího	  média	  

k	  novějšímu,	  ale	  i	  naopak“	  (Macek	  2011:	  127).	  Tento proces je pak u nových médií o to 

intenzivnější, jak jsou schopna efektivně kopírovat formy starších médií. Pojem konvergence 

médií, kterým se systematicky zabývá Jenkins ve své monografii Convergence Culture 

(2006), nám pak říká, jak se remediací postupné rozdíly mezi různými druhy médií stírají. 

Podstatným poznáním pro nás je, že důležitější než doručovací technologie v podobě přístroje 

je druh komunikace, který tento přístroj zprostředkovává. 

Uvědomuji si, a mé definice tento fakt reflektují, že internet a nová média nelze 

ztotožňovat. Ostatně i Bulletin Board System WELL, ve kterém působil Rheingold a na 

základě kterého napsal kanonický text The Virtual Community: Homesteading on the 

Electronic Frontier (1993), nebyl ve svých počátcích součástí webu (protože vznikl před 

vynálezem webu, v polovině 80. let), tedy internetu, ačkoliv technologická báze pro připojení 

k oběma platformám je shodná. Internet je jedno z mnoha nových médií, ale je tím médiem, 

které je zdaleka nejpodstatnější svým dosahem a vlivem. Macek (2011: 25) upozorňuje na 

fakt, že i respektovaní autoři, jakým je Barry Wellman, předkládají periodizaci reflexe 

internetu, a nikoliv nových médií jako celku (Wellman 2004).  Macek pak mluví o době před 

masovým rozšířením internetu v druhé polovině devadesátých let jako o etapě okrajového 

zájmu o nová média (v akademické sféře). A jak se vyvíjel internet samotný? 

2.2 Stručná historie internetu 
O historii internetu bylo napsáno mnohé, pro potřeby této práce zcela vystačíme se stručným 

shrnutím. Internet vznikl již v roce 1969 jako projekt americké armády, konkrétně Agentury 

pro pokročilé výzkumné projekty (Advanced Research Project Agency - ARPA), a jeho cílem 

bylo navrhnout komunikační systém, který by byl schopen přežít jaderný útok. Proto byl 

koncipován tak, aby nebyl závislý na jednom prvku v síti nebo cestě mezi uzly. Abbate (1999) 

se domnívá, že právě vojenské kořeny, akcentující trvalost a schopnost přežít v nejistých 

                                                
3 Tímto postulátem Jenkins směřuje ke své konvergenční teorii, vztah média a doručovací je ale 
natolik komplexní, že jej častokrát nelze od sebe dokonale oddělit. 
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podmínkách, které utvářely prvotní strukturu internetu, jsou základním kamenem internetu 

jakožto autonomního prostoru.  V komerčním prostředí by kvůli zaměření na zisk nikdy 

internet nedosáhl takové komplexity. 

Do 80. let byl přístup na internet omezen téměř výhradně na studenty a státní 

zaměstnance. S rostoucím výkonem (osobních) počítačů a rychlostí přenosu dat se internet 

měnil z čistě textového na grafický, známý jako web. Ten je podmnožinou internetu a je 

charakteristický (zmiňovanými) grafickými a multimediálními prvky, které jsou navzájem 

propojeny hypertextovými odkazy. První webový prohlížeč naprogramoval v roce 1990 Tim 

Berners-Lee a první internetová stránka, složená z tří řádek textu, byla spuštěna o rok později 

(Lenert 2004: 237-8). Dalším milníkem, natolik podstatným, že si zaslouží vlastní 

podkapitolu, je vznik Webu 2.0. 

2.3 Web 2.0 
Web 2.0 je pojem Tima O`Reillyho, svázaný s konferencí stejného názvu, pořádanou na konci 

roku 2004. Nejedná se o žádnou konkrétní technologickou ani softwarovou inovaci, ale o sadu 

softwarových nástrojů a služeb, které umožnily běžným uživatelům vytvářet a sdílet své 

vlastní obsahy, aniž by potřebovali technologické znalosti, které byly pro takovou činnost 

nezbytné před zavedením Webu 2.0. Důsledkem je, že se může každý uživatel internetu stát 

jeho spolutvůrcem - Web 2.0 pomáhá překonávat digitální propast druhé úrovně, o které 

mluví Hargittai (2002) a která znamená, že překážkou pro užívání internetu je kromě jeho 

faktické nedostupnosti (digitální propast první úrovně) i technologická složitost. Tento faktor 

spolu s dalšími přispěl k vyšší popularitě internetu a zároveň představuje silný argument 

proroků digitální utopie - s příchodem Webu 2.0 už může každý hrát svou aktivní roli 

spolutvůrce. Rovnost šancí přístupu k internetu a potenciál tvořit obsah se podle propagátorů 

Webu 2.0 zvyšují, produkce obsahu se stává stejně samozřejmou, jako bylo dříve 

konzumování obsahů, které vytvářela masová média. Web 2.0 a pojem wikinomics, který 

popisují Tapscott a Williams v eponymní knize (2006), jsou pojmenováními nového vztahu 

uživatele a obsahu i obchodním modelem, ve kterém je možnost vytvářet nebo publikovat 

obsah vyvážena ziskem, jenž tento obsah nebo samotní uživatelé přinášejí provozovateli 

webových stránek. Tento nový typ uživatele se nazývá produser a jeho činnost produsage. 

Termín	  produsage	  zavedl	  mediolog	  Axel	  Bruns,	  aby	  postihl	  paradigmatickou	  změnu	  ve	  

způsobu	  produkce	  obsahu.	  V	  éře	  produsage	  se	  rozmělňuje	  tradiční	  řetězec	  výrobce	  -‐	  

distributor	  -‐	  konzument.	  Evoluční	  článek	  produsera,	  prosumera,	  tedy	  proaktivního	  

konzumenta,	  zachytil	  ve	  své	  knize	  Third	  wave	  (1980)	  futurolog	  Alvin	  Toffler.	  Tam,	  	  kde	  
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prosumer	  zasahuje	  do	  řetězce	  zpětnou	  vazbou	  výrobci,	  a	  tím	  ovlivňuje	  další	  podobu	  

produktu,	  produser,	  spolu	  s	  mnoha	  dalšími	  produsery,	  kolektivně	  vytváří	  obsah	  pomocí	  

internetových	  technologií	  a	  podílí	  se	  na	  nekonečné	  smyčce	  vytváření	  obsahu.	  Mezi	  

produsage	  se	  řadí	  například	  vývoj	  software	  s	  otevřenou	  licencí,	  vytváření	  obsahu	  v	  online	  

hrách,	  videí	  na	  youtube	  nebo	  přidávání	  článků	  na	  Wikipedii	  (Bruns	  2008).	  Bruns	  také	  

zdůrazňuje	  distanc	  od	  snahy	  velkých	  korporací	  kooptovat	  prostor	  produsage	  (který	  je	  

zastřešen	  popularizovaným	  termínem	  Web	  2.0)	  ve	  chvíli,	  kdy	  si	  uvědomily,	  že	  již	  ho	  

nemohou	  nadále	  ignorovat.	  Produsage	  by	  podle	  něj	  mělo	  být	  schopno	  velké	  producenty	  

obsahu	  nahradit,	  nikoliv	  jim	  umožnit,	  aby	  se	  stali	  zdrojem	  jejich	  zisku	  (Bruns	  2008:	  4).	  

Jenkins (2006) a další také s rozmachem Webu 2.0 začínají rozlišovat pasivního 

příjemce z dob starých médií a nového, který aktivně participuje a vytváří autorský obsah. 

José van Dijck (2009) se pokouší tento dualismus rozbít, když tvrdí, že pasivita diváků 

tradičních médií je již dříve vyvrácený mýtus, o což se zasloužil mimo jiné již zmiňovaný 

Henry Jenkins (1992). Aktivitu televizních publik zkoumali představitelé kulturálních studií 

již v 80. letech (viz například David Morley (1980), Dorothy Hobson (1982) a další). Hlavní 

rozdíl oproti minulosti spočívá především v dostupnosti kanálů, kterými mohou aktivní 

jedinci komunikovat, a prostředků, kterých mohou k těmto aktivitám využívat. Ani toto 

technologické usnadnění neznamená, že by se všichni uživatelé najednou stali tvůrci obsahu. 

Podle dat OECD (2008) tvoří skupinu těch, kteří vytvářejí obsah, asi jen 13 % ze všech 

uživatelů. Pasivní příjemci tvoří 33 % a neaktivní 52 % (van Dijck 2009: 44). Ještě 

pesimističtější model je Nielsenovo pravidlo 90–9–1 (%). Aktivní tvůrci obsahu zde tvoří 

pouhé procento všech uživatelů, 9 % nějakým způsobem reaguje na takto vytvořený obsah a 

drtivá většina "pasivně" konzumuje. V další části rekapituluji různé teoretické pohledy na 

vliv média na aktéry a jejich jednání. 

2.4 Teoretické přístupy k online komunikaci, role média a aktéra 
Existuje mnoho druhů pohledů na online komunikaci, zde se budu zabývat jen několika 

z nich. Stejně jako v mnoha dalších teoretických sociologických a mediologických rozepřích 

o svou pozornost bojují dva druhy teorií - mediocentrické a sociocentrické. V prvním hraje 

klíčovou roli médium a jeho technologie a nazýváme ho technologickým determinismem, 

druhý nachází hybatele změn v “moci bezmocných”, běžných uživatelů (Bakardjieva 2005:9) 

a nazývá se sociálním konstruktivismem technologií. 
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2.4.1 Technologický determinismus 
Technologický determinismus je teoretický směr, často spojovaný s torontskou školou a 

osobou Marshalla McLuhana. Jeho žák, Neil Postman, vysvětluje technologický 

determinismus následovně: 

“ … tisk, počítač a televize nejsou pouhé stroje zprostředkovávající informaci. Jsou to metafory, které 
konceptualizují skutečnost jedním nebo druhým způsobem. Třídí pro nás náš svět, řadí ho, rámují, 
rozšiřují nebo redukují, … . Prostřednictvím těchto metafor nevidíme svět takový, jaký je. Vidíme ho 
takový, jaký je systém jeho kódování. Taková je moc formy informace.” (Postman 1979: 39) 

	  
Aplikováno na prostředí internetu, typickou praxí technologických deterministů jsou 

optimistické nebo pesimistické (nebo také utopické a dystopické) předpovědi dopadů médií na 

lidské chování, jako v případě studie Tracy Alloway (2012) měřící vliv nových médií na 

paměť mladistvých. Podobné (anti)utopické vize lze najít již u vynálezu abecedy ve starém 

Řecku, kterou Sokrates a považoval ji za příčinu zapomnětlivosti a potřeby víry ve znaky, 

nikoliv ve vlastní rozum (Baym 2010: 25). I přes častá dystopická varování Markus (1994: 

122) upozorňuje na fakt, že technologický determinismus je implicitně optimistická teorie, 

neboť pokud závisí osud lidstva na technologiích, lze se spolehnout na jejich zdokonalování 

(nebo vyvarování se užívání těch nebezpečných) v duchu tradice osvícenství. Technologický 

determinismus lze bezpečně identifikovat, když nová technologie nebo její (ne)hmotný 

artefakt je považován za příčinu a změna v chování a jednání lidí za důsledek. Existují i 

umírněné (“měkké”) verze technologického determinismu, které technologiím přisuzují 

nepřímé a teprve v dlouhém časovém horizontu pozorovatelné účinky na jedince a instituce. 

Typickým představitelem je de Sola Pool a jeho kniha Technologies of Freedom (1984), kde 

Pool popisuje tisk jakožto médium implicitně liberální, jelikož umožňuje “autonomní 

komunikaci mezi soukromými jedinci” (de Sola Pool 1984: 18), a tedy oproštění se od nátlaku 

církve a panovníka. Emancipační nebo dokonce revoluční potenciál nových komunikačních 

technologií je také tradičním prvkem techno-deterministických úvah. To je spojuje 

s vernakulárními diskurzy (vznikajícími mimo akademické prostředí v době "okrajového 

zájmu" mediálních studií (Macek 2011: 33-47)) a kultem digerati (pojem vznikl spojením 

slov digital a literati a odkazuje k populizátorům informačních technologií pocházejících 

z prostředí " ekonomických, vydavatelských, akademických, subkulturních a v neposlední 

řadě i politických kruhů" (Macek 2011: 38)). 
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2.4.2 Sociální konstrukce technologie 
Tato teorie vzniká jako reakce na technologický determinismus a říká, že vzniku technologie 

předchází řada interakcí sociálních, ekonomických, kulturních a technických faktorů a její 

prosazení je podmíněno vyjednáváním nebo bojem o smysl a způsob užívání technologických 

artefaktů, bojem mezi institucemi, organizacemi a lidmi (Flanagin et al. 2010: 180). Každý 

technologický artefakt disponuje různou mírou interpretační flexibility, která se po určité 

době vyčerpá, a technologie (či spíše konkrétní artefakt) je využívána konkrétním způsobem. 

Způsob užití přitom závisí spíš na vyjednávání samotném než na aktuální míře vědecko-

technologického pokroku. Klíčovými hráči v tomto vyjednávání jsou pak “relevantní sociální 

skupiny”, definované Pinchem a Bijkerem jako “instituce a organizace (jako je armáda nebo 

konkrétní průmyslové podniky), stejně jako organizované i neorganizované skupiny jedinců, 

… (které - JD) sdílejí stejný soubor významů spojených s konkrétním technologickým 

produktem.” (Pincher, Bijker 1989: 30 v Bakardjieva 2005: 10).  

2.4.3 Pokusy o syntézu a sociální tvarování technologií 
Již z letmého pohledu je jasné, že obě teorie ukazují odvrácené strany jedné mince, a proto 

dochází ke snahám o syntézu těchto přístupů. Obecnou aplikaci nabízí užitím teorie actor 

network (teorie aktérů sítí) například francouzský sociolog Bruno Latour. Zatímco dřívější 

velké (sjednocující) sociologické teorie (od Webera po teorii jednání Parsonse, teorii 

komunikativního jednání Habermase, systémovou teorii Luhmannovu a další) se pokoušely 

smířit perspektivu struktury a aktéra, Latour mezi dva mlýnské kameny přidává další prvek - 

neživé předměty, které stejně jako jednotliví aktéři nebo instituce objektivně ovlivňují lidské 

jednání. 

“ … artefakty jsou stejně tak (jako aktéři a struktury - JD) součástí vyjednávání. To neznamená, že stroje 
myslí jako lidé a rozhodují se, jak budou jednat, ale jejich chování nebo povaha má často srovnatelnou 
roli. Actor network teoretici tvrdí, že materiální svět vyvíjí na aktéry tlak kvůli své fyzické struktuře a 
designu. Lidé mohou svobodně interpretovat skutečný význam artefaktu, ale zkrátka nemohou říci 
automobilovému motoru, aby měl spotřebu 2 litry na sto kilometrů jízdy.” (Latour in Bijker a Law 1992: 
151) 

Flanagin	  a	  kolektiv	  (2010)	  uvádí, že materie a její sociálně-ekonomicko-kulturní 

pozadí jsou často neoddělitelné od technologické struktury – tak jako v případě hnutí za 

software s volně šiřitelným kódem, ve kterém intelektuální vize plně koresponduje 

s technologickým prostředím: “Bez silných norem reciprocity a kooperace a nástrojů pro 

rychlé sdílení informací nemůže vzniknout životný software, který je volně dostupný.” (2010: 

182) To je i případ internetu obecně, který pomocí TCP/IP protokolu zajišťuje maximální 

kompatibilitu mezi počítačovými sítěmi, a HTML, dominantní programovací (značkovací) 
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jazyk pro tvorbu webu, umožňuje snadno dovytvářet další prvky a nástavby. Dle některých 

autorů je vyšší kontrola (než u tradičních médií) nad médiem dána již ideami jeho tvůrců, 

kteří ji vnukli do jeho technologického jádra. Vysoká míra decentralizace také vedla 

k rozšíření peer-to-peer technologií, které zprostředkovávají přenos dat přímo a 

bez prostředníka s masivními dopady na kulturní průmysl.	  

2.5 Od komunity k virtuální komunitě 

2.5.1 Zkoumání společenské solidarity, pojem komunity 

V předchozí části jsem se zabýval výkladem pojmu nová média a interakcí mezi médii a 

aktéry. V následujících kapitolách se zaměřím na virtuální komunitu, ale začnu od jejího 

předchůdce - komunity bez přívlastku. Na do jisté míry opačném poli spektra stojí pojem 

veřejná sféra. Komunita odkazuje k malému funkčnímu celku, veřejná sféra je pak její 

makrospolečenský protějšek. Oba pojmy mají své virtuální ekvivalenty a úzce souvisejí se 

společenskou solidaritou, které se proto budu věnovat nejdříve. Poté se zaměřím na vztah 

těchto pojmů k tradičním médiím. Konečně stručně shrnu, jak nástup nových médií ovlivnil 

akademickou debatu ohledně těchto pojmů a jejich virtuálních aktualizací. 

2.5.2 Sobectví a solidarita, jak je možná společnost 

Otázka soužití a spolupráce lidí, kteří jsou jiní a in natura sobecké bytosti, je stará jako 

společenské vědy samy. Již Thomas Hobbes mluví v Leviathanu v souvislosti s osvobozením 

se od pout feudálů o budoucím chaosu a „válce všech proti všem“ (1941: 160). Soustavněji se 

poprvé otázce veřejného života a jeho fungování věnuje Alexis de Tocqueville. Tocqueville 

ve Spojených státech studoval fungování demokratické společnosti a došel k závěru, že 

tmelem demokracie není pouhá rovnost (která sama o sobě může vést spíše k egoismu a 

starosti o své vlastní materiální zabezpečení, a to právě u středních vrstev, ze kterých 

demokracie vznikla – ty nejsou zabezpečeny tolik jako bohatá vyšší vrstva, ale zároveň už 

mají statky, o které nechtějí přijít), ale aktivní občanská společnost organizovaná 

prostřednictvím občanských sdružení. Pouze taková životná společnost je schopna soupeřit 

s centralizovanou státní mocí, a zaručuje tak pokračování demokracie do budoucnosti (Keller 

2004: 126-8). Tocqueville sám se později stal pesimističtějším, ale těžko mohl soupeřit se 

sociology počátku 20. století, kteří se naplno musejí vyrovnat se znaky modernity – 

urbanizací, industrializací a s nimi spojeným rozpadem širší rodiny a postupujícím 

individualismem. Vyrovnat se s modernitou, a odpovědět tak na otázku: „Jak je možné, že 

stále autonomnější individuum závisí na společnosti stále těsněji?“ (Keller 2004: 208) – to 

bylo hlavním tématem klasiků sociologie – Émila Durkheima, Maxe Webera nebo Ferdinanda 
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Töniesse. Durkheim popisoval dva druhy solidarity typické pro dva druhy společenství – 

mechanickou solidaritu odkazující k tradičním pospolitostem, kdy si jedinec není zcela vědom 

sám sebe a jeho osobnost nelze oddělit od kolektivního ducha společenství, ve kterém žije, a 

solidaritu organickou, kde se společenská integrace neodehrává bezprostředně, ale na základě 

nepostradatelnosti jedince, který jako kolečko ve stroji plní svou nezastupitelnou úlohu. 

Hovoříme-li o komunitách, je nezbytné zmínit i dílo Ferdinanda Tönniese. Ten ve své 

knize Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) představuje dichotomii dvou (ideálních) typů 

společenské organizace překládané jako pospolitost a společnost, kdy prvá symbolizuje 

tradiční pospolitou společnost a druhá moderní individualizovanou a racionalizovanou 

společnost. 

Společnou vlastností pojmů (virtuální) komunita  a (virtuální) veřejná sféra je 

nevyřčený optimismus, jejž oba obsahují. Na problematičnost hodnotového zabarvení slova 

komunita upozorňuje i Raymond Williams: „Člověk si nemůže být jistý k jaké konkrétní 

skupině tento pojem přiřadit. Náhle jsem si uvědomil, že „komunita“ nikdy není viděna 

v negativním smyslu a jak nebezpečné takové nazírání je.“ (Williams 1983: 76) Komunita 

symbolizuje konsensus a kolektivitu nebo slovy Tönniese pospolitost.  

Výzkum komunit je tak odpovědí na industrializaci, urbanizaci, masivní stěhování 

obyvatel z vesnic do měst a další navzájem provázané individualizační a dezintegrační změny 

probíhající v 18. a 19. století. Tradiční uspořádání širší rodiny, generační pomoc a další 

sociální vazby byly těmito procesy silně narušeny a cílem výzkumu komunit je poukázat na 

to, že i ve městech vznikají nové druhy vazeb, které mohou ty staré alespoň částečně nahradit. 

2.5.3 Komunita a její definice 
Není překvapením, že pojem komunita je jedním z těch, které pro svou obecnost a širokou 

užívanost nenabízejí jednoznačný výklad, a tak již roku 1955 nalezl Hillery na 55 definic 

tohoto pojmu. Pro zjednodušení si vystačíme s definicí z Velkého sociologického slovníku, 

která říká, že komunita je „sociální útvar charakterizovaný … zvláštním typem vazeb uvnitř, 

mezi členy [a] specifickým postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí.“ 

(Petrusek et al. 1996: 512). Podstatné je, že komunita tvoří mikrosvět, jenž je alespoň 

v nějakých ohledech soběstačný vůči vnějšímu světu. Komunitu lze chápat buď v tradičním 

slova smyslu jako sídelní pospolitost, kdy je afiliace dána fyzickou blízkostí sdílenou někdy i 

po generace, v novějších výkladech, tak jak prostorová vzdálenost nebrání budování a 

udržování sociálních vazeb a naopak fyzická vzdálenost sociální vazby nevynucuje, je za 
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komunitní hnutí považováno i takové, kde je sdíleno jisté přesvědčení nebo hodnoty, které se 

mohou vymezovat vůči hodnotám vnější společnosti, a to bez ohledu na fyzickou vzdálenost 

mezi jejími členy. Námi popisovaným zájmovým komunitám lépe vyhovuje širší definice 

komunity, kde fyzická blízkost je díky prostředí internetu irelevantní. 

2.5.4 Komunity a média 
Hledáme-li historické stopy výzkumu komunit a jejich vztahu k médiím, nalezneme je 

pravděpodobně v pracích tzv. chicagské školy. V knize The Immigrant Press and Its Control 

z roku 1922 se Robert E. Park zabývá rolí komunitního tisku a jeho vlivem na utváření 

komunitní identity. V pozdějších pracích zkoumal preference městských a vesnických čtenářů 

– městští byli častějšími čtenáři novin a zajímali se spíše o události mimo region a vice versa 

(Jankowski 2004: 35). Janowitz (1952) popisuje roli lokálních médií jakožto stmelovacího 

prvku, který posiluje konsensus a sociální integraci mezi obyvateli. Tyto a podobné výzkumy 

(Merton (1949), Edelstein a Larsen (1960), Greer (1962)) jsou nicméně kritizovány za příliš 

úzký pohled, ve kterém nejenže lze těžko určit, který faktor je determinantem (Stamm (1985) 

mluví o tzv. „cyklickém paradigmatu“, kdy se oba faktory - tedy užití lokálních médií a 

komunitní integrace navzájem doplňují a posilují), ale zároveň ignorují širší sociokulturní 

pohled (Westerik, Hollander, Verschuren, Vergeer 2009: 42). 

Ani nástup lokálních televizí a rozhlasu se neobešel bez pozornosti akademického pole. 

Závěry jsou nicméně relativně střízlivé a upozorňují na to, že kde není komunita silná před 

založením médií pro komunity, tam dochází pouze k marginální změně (Jankowski 2001). 

Přeceněna byla i touha samotných občanů vyjadřovat se v médiích k lokálním veřejně-

politickým záležitostem, a tak nenasycená média  přebírala obsah a rutiny svých větších 

profesionálních bratrů, čímž šla proti svému původnímu záměru (Prehn 1992). 

2.6 Internet a komunity 

2.6.1 První kroky ve zkoumání virtuálních komunit a jejich kritika 
Pokud první výskyt elektronických médií znamenal zvýšený zájem o jejich vztah ke 

komunitám ze strany akademiků, můžeme v případě nástupu internetu hovořit o boomu. 

Pojem komunity se ukázal živým i přesto, že byl mnohými zavrhován pro svou 

nejednoznačnost a hodnotovou zabarvenost. Howard Rheingold přichází s termínem virtuální 

komunita. Ve své knize The Virtual Community: Homestanding on the Electronic Frontier 

(1993) nekriticky popisuje svoji zkušenost účastníka projektu virtuální skupiny WELL v San 

Francisku a to, jak virtuální život ovlivnil jeho skutečný. Dílo je typickým příkladem raného, 



 22 

technooptimistického a nekritického proudu ve zkoumání virtuálních komunit i nových médií 

obecně, kam jsou řazeni například William Mitchell s knihou City of Bits (1996) nebo Pierre 

Lévy se svou trilogií monografií Collective Intelligence (1990), Becoming Virtual (1998) a 

Kyberkultura (2000). Příznačné je pro ně spojování nových technologií s revizí veřejného 

prostoru, který dříve potlačován nyní má možnost uskutečnění se v prostředí internetu. Samy 

technologie jsou v těchto dílech zárukou demokratizace globální společnosti. Teoretické 

debaty ve věci virtuálních komunit se zabývaly střízlivěním a vyvracením takových 

“vražedných implikací” (killer implication) a varováními nad jednoznačnými dopady 

technologií na jednání lidí. 

Kritika tohoto proudu má také silnou tradici a v mnoha ohledech se neliší od toho, co napsali 

Fernback a Thompson již v roce 1995:  

“Počítačem mediovaná komunikace nám v tento moment nemůže zaručit dokonalejší demokracii, protože 
zprostředkovává komunikaci mezi komunitami, které se liší stejně, jako se liší lidé svou identitou (ať již 
rasou, genderem nebo vyznáním). … Když už nic jiného vyjádření naděje a touhy po nových modech 
komunikace, jako jsou CMC (počítačem mediovaná komunikace), mluví samy za sebe a poukazují na 
neúspěchy současných i minulých technologií ve vytváření rovnoprávnější a spravedlivější společnosti. 
Možná by nás tato selhání měla vést k analýze toho, proč vkládáme do technologií tolik nadějí. Konečně, 
věříme, že tyto naděje v CMC jsou falešné, protože změna se neprojeví změnou technologie, ale změnou 
politického a sociálního prostředí, ze kterého technologie proudí.” (Fernback, Thompson 1995) 

Lievrouw (2004) shrnuje kritiku a odklon od hledání vražedné implikace následovně: 

“Popularizující autoři … byli obviněni ze zjednodušování technologického boomu a 

nárokování si totální a nevyhnutelné sociální, ekonomické a kulturální změny, která bude ve 

vleku rozšíření internetových technologií.” (2004: 13) Obrat k etnografii online komunit a 

analýza zkoumání tradičních nerovností a odlišností jen v prostředí sítě se stalo na počátku 

třetího tisíciletí definitivně novou agendou výzkumníků nových médií. 

2.6.2 Lokální virtuální komunity 
Virtuální komunity byly často chápány jako potenciální náhrada ustupujících lokálních 

komunit. Objevuje se ale také mnoho (případových) studií na téma spojitosti virtuálních a 

místních komunit. Tyto zkoumají pochopitelně jen ty komunity, které mají i geografickou 

souvislost, a jedná se tedy například o obyvatele jednoho města, kteří mají navíc možnost 

komunikovat mezi sebou online. Silver (2000) dochází k závěru, že komunity, na jejichž 

vzniku se podílelo více místních obyvatel a sdružení, jsou vitálnější a více “komunitní” než 

ty, které jsou iniciovány a financovány “shora” několika málo elitními občany, kde jsou jejich 

uživatelé spíše konzumenty obsahu, než aby jej spoluvytvářeli. 
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2.6.3 Zájmové komunity 
Van Dijk (2006) považuje za hlavní charakteristiku virtuálních komunit společný zájem těch, 

kteří spolu prostřednictvím CMC komunikují, hovoří tedy o komunitách zájmu (community 

of interest), které staví proti tradičním organickým komunitám, kde je pojidlem fyzická 

blízkost. Zájem je jediným spojovatelem uživatelů online komunit, a ty jsou tak víc 

heterogenní než jejich organické protějšky (z hlediska socioekonomického statusu, věku, 

genderu, názorů na politiku). S tím je spojena i snadnost, se kterou lze virtuální komunitu 

díky relativně slabým vazbám opustit, přičemž takového odchodu si “sotva někdo všimne” 

(2006: 166). Van Dijk si všímá i toho, že pouhé dělení na organické a zájmové nevystačí, 

protože lokální komunity mohou proniknout do prostoru internetu, a tak navrhuje rozlišení na 

online komunity a komunity online. 

2.6.4 Výzkum virtuálních komunit v českém prostředí 
Trend zkoumání nových médií vstřebávala česká mediální studia s o něco větší latencí oproti 

jejich západním protějškům. Soustavněji se jim věnuje Jakub Macek z brněnské Katedry 

mediálních studií Masarykovy univerzity, který je autorem několika cenných souhrnných 

medioskeptických prací na téma kyberkultura (2004), nová média (2011) a virtuální komunity 

(2009). Pod jeho vedením vzniklo také mnoho studentských prací s tematikou nových médií a 

virtuálních komunit - z prostředí marketingové komunikace v nových médiích Martina 

Svetlíka (2010) nebo diplomová práce o ideologii v počítačových hrách Tomáše Bártka 

(2011). 

2.6.5 Reálný (offline) život online 
I přes vzývaný nástup Webu 2.0 a stále větší pokrytí světa internetovým připojením jsou 

akademici skeptičtí při odpovědi, zda může veřejná diskuze na něm znamenat renesanci 

veřejné sféry, po které volají techno- a futurooptimisté devadesátých let (ale i současná média 

- viz význam, jaký byl při “arabském jaru” přikládán sociálním sítím, zejména facebooku a 

twitteru). Například empirické studie Stevena Schneidera (1996, 1997) ukázaly, že 5 % 

přispěvatelů diskuzní skupiny o oprávněnosti potratů vytvořilo 80 % veškerého obsahu, ba co 

víc, 0.5 % vytvořilo 40 % obsahu. Zpochybňována je i absolutní svoboda a garantovaná 

nezávislost v prostředí internetu. Z důvodu fungování tržních pravidel ve většině oblastí 

virtuální komunikace nelze podle Goldberga (2011) mluvit o pokračování (nebo extenzi) 

veřejné sféry, protože “na internetu není debaty a vyjednávání” které by zároveň nebylo 

“prodáváním a kupováním”, účast je komerční akt. Každý případ účasti spočívá v přenosu 

dat, která byla ekonomizována, zajištěna za účelem zisku a životaschopnosti internetového 
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průmyslu…” (Goldberg 2011: 747) Vznik toho, co sociolog Oldenburg pojmenoval jako třetí 

nebo skvělé dobré (v originále great good - JD) místo je pak přinejlepším podmíněné - 

nikoliv něco samozřejmého, jak předvídali digerati (Soukup 2006). 

2.6.6 CMC a aktér 
Zatím jsem se věnoval pouze vztahu internetu a makro- a mikrospolečenských celků, ale v mé 

práci, která má kvalitativní povahu, bude vystupovat jako jednotka aktér. Proto se nyní 

zaměřím na vliv počítačem mediované komunikace na jedince. Mnoho autorů upozorňuje na 

specifičnost digitální komunikace, která v mnohém připomíná psaní textu - často s sebou nese 

adresáta, může být upravována před finálním publikováním, příjemce a podavatel jsou od 

sebe fyzicky (a mnohdy i časově) vzdáleni, zpráva bývá pro snazší pochopení explicitní 

(Baym 2010: 63). Zároveň s sebou nese jisté prvky mluvené promluvy tváří v tvář - může se 

jednat o časté zachovávání fonetického znění slov, chronologické plynutí komunikace nebo 

rychlé měnění témat (Baym 2010: 64). Používání akronymů, zkratek, emotikonů, 

vynechávání diakritiky a velkých písmen je přirozená reakce na to, že se v online komunikaci 

nemáme chuť zdržovat formálními pravidly, nikoliv neúcta k jazyku (jakkoliv je tak mnohými 

chápána a vyhodnocována jako degenerativní nebezpečí jazyka (viz např. Kasesniemi a 

Rautiainen 2002). 

2.6.7 SIDE a síla skupinové identity 
Teorie vlivu počítačem zprostředkované komunikace na individuum obvykle vycházejí 

z teorie deindividuace, a ta zase z klasické knihy Gustava Le Bona Psychologie davu (1997), 

a říkají, že převládající textová forma komunikace (a chybějící audio-vizuální složka) vede 

spíš k oslabování sociálních norem a prohloubení individualizace jedince a jeho asociálnosti 

(Sproull a Kiesler, 1986). Výjimkou	  mezi	  těmito	  teoriemi	  je	  model	  SIDE	  	  (Social	  Identity	  

model	  of	  Deindividuation	  Effects), deindividuační model sociální identity. Spears a kol. 

(1990) zjistili, že jedinec má tendence víc podléhat a přebírat sociální normy skupiny, pokud 

vizuální složka v komunikaci chybí - tato absence ve skutečnosti rozdíly mezi jedinci oslabuje 

a nikoliv zesiluje. Takto izolovaní jedinci se orientují podle chování skupiny a své vlastní 

normy a jednání jí uzpůsobují. Předpoklad je takový, že když jeden aktér nemůže druhého 

vidět, existuje mezi nimi méně osobních podnětů, pomocí nichž by se mohli jako individua 

vnímat. Psychologicky je spojuje pouze vědomí toho, že jsou členy jedné skupiny nebo mají 

stejný zájem. Starší teorie deindividuace je tak nahrazena teorií depersonalizace – 

depersonalizovaný jedinec přepíná svoje sebechápání z modu osobní identity do modu 

identity skupinové a zároveň chápe ostatní členy skupiny jako součásti jednoho skupinového 
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organismu. Jinými slovy - jedinec se chová tak, jak věří, že se chovají ostatní v daném 

sociálním prostředí (Chan 2010: 1315). 

2.7 Veřejná sféra a virtuální veřejná sféra 

2.7.1 Zrod veřejné sféry 
Kořeny vzniku demokracie jako boj mezi sobectvím a solidaritou líčí také německý sociolog a 

politický filosof Jürgen Habermas. Ten je autorem pojmu veřejná sféra, který poprvé použil 

ve své již klasické knize Strukturální přeměna veřejnosti (1989) (podstatný ve vztahu 

k občanské společnosti je její podtitul – Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti). 

Habermas nabízí výklad vzniku uvědomělé a emancipované společenské vrstvy 

(malo)buržoazie, která vzniká v Británii, Německu a ostatních západoevropských státech 

v průběhu 18. a 19. století. Během této doby se formuje stát nezávislý na neomezené vládě 

panovníka, ve kterém platí rovnost před zákonem. Tato nezávislost umožnila racionální a 

věcnou debatu otevřenou dalším aktérům a v těchto kruzích (fyzicky často literárních 

salonech nebo na stranách denního tisku) dochází ke kontrole státu sledováním činnosti vlád, 

případně parlamentů prostřednictvím nástrojů tisku, knihoven atd. Časem získala buržoazie 

vliv a docházelo ke stále většímu vzájemnému propojení jmenované veřejné sféry a kapitálu 

buržoů. Ti se prostřednictvím financování politických stran, vlastnictví médií a jiných 

nástrojů snaží ovlivnit rozhodování vlád a podpořit tak své vlastní zájmy. Zároveň 

Habermas v tomto nevidí návrat do doby před vznikem veřejné sféry, protože mnoho 

z institucí jí vlastních je stále přítomno, nicméně ty jsou pokřiveny zmíněným propojením a 

závislostí těchto institucí na soukromém vlastnictví. Public relations, lobbing a mediální 

monopoly jsou příčinami toho, čemu Habermas říká „refeudalizace“.  I přes některé stále 

přetrvávají prvky veřejné sféry, kterými jsou média veřejné služby a další instituce, jako jsou 

veřejné knihovny, muzea, galerie nebo státní statistické úřady – stojící mezi státem a 

soukromou sférou, nelze nenahlížet na Habermasovu knihu optimisticky. Jeho vizi 

budoucnosti veřejné mínění ovládají nadnárodní koncerny a distribuované informace 

podléhají trivializaci, senzacionalismu a perzonalizaci afér, protože tak jim to diktuje volný 

trh závislý na příjmech z inzerce (a předjímá tak hlavní tezi politických ekonomů). Řešení 

neutěšené situace nalézá Habermas v dvousvazkové knize Teorie komunikativního jednání 

(1984, 1987). V ní představuje teorii jednání, ve které (podle Weberova vzoru4) dominují dva 

druhy jednání - instrumentální a komunikativní. Zatímco instrumentální jednání je vždy 

                                                
4 Weber stejně jako Habermas rozlišuje čtyři druhy jednání, ale prim u něj hrají pouze dva - účelově racionální a 
hodnotově racionální. 
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potenciálně konfliktní, jednání komunikativní je "koordinováno nikoli prostřednictvím 

egocentrických kalkulací vlastního úspěchu, nýbrž prostřednictvím aktů dosahování 

porozumění."(1984: 285) Komunikativní jednání je nejen zaměřeno na konsensus, ale je i 

racionální. Habermas popisuje soutěž mezi dvěma ideálními typy jednání - komunikativní 

jednání symbolizuje porozumění a konsensus, instrumentální je motivováno touhou po moci 

nebo penězích. Ačkoliv se takové dělení může zdát naivní a takto nahlížené vidění na svět je 

kritizováno (viz dále), nelze si nevšimnout, že podobný důraz na protiklad motivací zisku a 

motivací dosažení porozumění přetrvává v mnoha diskurzech. Další etapa diskuzí o 

možnostech veřejné sféry proběhla ve spojení s pojmem deliberativní demokracie. 

2.7.2 Deliberativní demokracie a internet 

V 90. letech minulého století dochází k pokusům o reformu debaty o směřování západních 

demokratických systémů v situaci, kdy roste nedůvěra a nezájem občanů o tradiční 

zastupitelský systém vládnutí. Colin Crouche mluví ve své knize Post Democracy (2004) o 

stejnojmenném fenoménu, který má následující znaky: 1) vůle lidu je ovlivňována médii a 

politickými kampaněmi; 2) státní aparát je kolonizován (zde si Crouch půjčuje 

Habermasův pojem) ekonomickými zájmy firem; 3) dochází k masové depolitizaci; 4) realita 

je "ohýbána" médii a sociální minority jsou podreprezentovány; 5) služby dříve poskytovány 

státem jsou privatizovány nebo outsourceovány soukromými firmami, což má za 

následek odcizení státu od lidu; 6) realizace poltické moci je stále méně transparentní (Crouch 

v Petrusek 2007: 250-251). I méně kritičté autoři si všímají a uznávají palčivost těchto 

problémů a navrhují pozitivní model deliberativní demokracie. V tomto tzv. deliberativním 

obratu autoři vychází z uvažování Jürgena Habermase a jeho koncept veřejné sféry doplňují o 

pozdější poznatky o komunikativní racionalitě. Sám Habermas k debatě o deliberaci přispěl 

ve svém textu Three Normative Models of Democracy (1996). V tom rozlišuje tři normativní 

modely demokracie; liberální, republikánský a deliberativní. Liberální model chápe roli státu 

jakožto mediátora mezi zájmy jednotlivých občanů a také ochránce tržního prostředí. Práva 

občana jsou vymezeny negativně - právo na svobodu od cenzury a nátlaku. Volný trh je 

podmínkou a garantem možnosti jednat dle své svobodné vůle. Liberální model vidí 

demokracii jako systém institucí agregujících kolektivní vůli občanů do politiky kompromisů 

nebo syntéz. Republikánský model je založen na redisitributivních mechanismech politické 

komunity, která již disponuje množinou vytyčených cílů a etických norem. Základní rolí státu 

v republikánském pohledu je změna sociálního uspořádání. Práva jsou viděna pozitivně - 

právo na komunikaci a politickou participaci. Deliberativní model je syntézou předchozích. 
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V liberálním modelu Habermas kritizuje vytyčování cílů agregováním vůlí jednotlivých 

občanů, protože to nikdy nevytvoří sdílené etické normy a pocit pospolitosti. 

V republikánském modelu Habermasovi chybí důraz na možnost názorové plurality, který 

v důsledku znamená "tyranii většiny" spíše než demokracii. Habermas proto navrhuje syntézu 

obou modelů. V něm hraje klíčovou roli (jak je to ostatně u Habermase obvyklé a známe to 

z jeho prací o veřejné sféře (1989) a z jeho "velké" teorie společnosti, kterou popsal v již 

zmíněné knize Teorie komunikativního jednání  (1984, 1987)) oddělení občanské společnosti 

od státu i trhu a zároveň důraz na akt komunikace, v tomto případě deliberace, neboli procesu 

vzájemné komunikace, kde má každý aktér stejnou příležitost promluvit. Ta předpokládá 

vzájemné porozumění a respekt jednotlivých aktérů a vyslechnutí všech argumentů (Vajdová 

2010). Výsledkem takové debaty by mělo být nalezení (byť dočasného) konsensu. V ideální 

řečové situaci není pravda arbitrárním výsledkem komunikujících, ale "tím, na čem by se 

mohli a měli shodnout všichni, kdyby měli rovnou a svobodnou příležitost podílet se na 

konverzaci a kdyby si mohli racionálně vyměňovat důvody pro své názory - bez vyloučení, 

manipulace či donucení."(Harrington 2006: 369). Nezbytnou součástí deliberace musí být 

také diskuze pravidel debaty a témat, kterých se bude týkat (Dahlgren 2009: 87). 

2.7.3 Ostrov falešných nadějí 
Internet je často považován za médium, které je schopno revitalizovat veřejnou sféru a 

demokracii díky snadnému sdílení informací a schopnosti nabídnout občanům setkat se a 

konfrontovat s obrovským množstvím pozic a kultivovat své názory v racionálních debatách, 

které mohou připomínat Habermasovo komunikativní jednání (Dahlberg 1998: 78, Blumler 

and Gurevitch, 2001; Gimmler, 2001; Kellner, 2004; Papacharissi, 2002), slouží také jako 

nástroj k hodnocení politiků a politik (Bowen, 1996; Browning, 1996). Názory na užitečnost 

internetu pro rozvoj veřejné sféry se diametrálně liší, a proto stojí za to se debatě věnovat 

hlouběji. 

Mediální studia jsou tradičně kritickým oborem a ani zkoumání internetu nepředstavuje 

výjimku. I zde akademici k myšlence internetu jakožto média zaručujícího rozvoj veřejné 

sféry přistupují skepticky, ačkoliv mu neupírají jistou míru potenciálu. Obavy z neschopnosti 

dostát velkým očekáváním jsou dvojího typu, jak se měnil charakter internetu. V počátcích 

byl internet doménou specialistů a studentů. Důsledkem bylo, že úroveň a odbornost 

komunikace byla vysoká, a proto mnoho autorů (Lévy, Negroponte, Rheingold a další) 

považovalo internet za (dočasnou) autonomní zónu nebo třetí místo, v jiných souvislostech i 

za médium, které má potenciál revitalizovat veřejnou sféru. Obavou a kritickou výtkou byla 
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tzv. digital divide neboli digitální propast, která znamenala, že jen zlomek ze světové 

populace měl k internetu přístup. Druhý filtr (“druhotnou digitální propast”) tvořila 

uživatelská nepřívětivost internetového rozhraní, která omezovala možnost fakticky se podílet 

na vytváření obsahu. S masovým rozšířením a zevšedněním internetu se do velké míry 

rozplynuly naděje na vytvoření "virtuální agory" i obavy z internetu jako prostoru s přístupem 

omezeným jen na určité vrstvy občanů. 

Někteří autoři přímo viní internet z úpadku veřejné sféry, respektive veřejného života a 

aktivit komunit.  Americký profesor veřejné politiky a sociální změny Robert Putnam 

popisuje ve vlivném článku (na základě kterého v roce 2000 vzniká stejnojmenná kniha) 

Bowling Alone: America’s Declining Social Capital (1995) neutěšený stav americké 

společnosti. Podle Putnama dochází k postupnému přetrhávání sociálních vazeb převážně 

mezi odlišnými vrstvami obyvatel, které byly pro Spojené státy vždy typické. Jako hlavní 

argument přitom uvádí vzrůstající absolutní počet hráčů bowlingu kontrastující s poklesem 

těch, kteří jsou organizováni. Putnam internet přímo neviní (alespoň ne v článku z roku 1995), 

ale jako jednu z příčin menšího zájmu o komunitní život uvádí televizi, nebo helmu virtuální 

reality – oba tyto přístroje drží své uživatele v pohodlí jejich domovů a izolují od okolí 

(1995:74). Podobné argumenty předložil ve své klasické práci Ubavit se k smrti (1985) Neil 

Postman již o dekádu dříve. Jeho kritici uvádějí, že Putnam ignoroval některé důležité zdroje, 

jako jsou Middletown studies, které měly v 20. letech 20. st. v souvislosti s objevem nové 

technologie - rádia - také obavy z poklesu zájmu o komunitní život. Na 

Putnamův článek odkazují i Wellman a Gulia titulkem Surf riders don't ride alone (1999), 

zdůrazňujícím validitu virtuální komunity. Ta je možná i tehdy, kdy člověk svůj 

domov fyzicky neopouští. Aktuálnější kritický pohled na nová média nabízí v knize Alone 

together (2011) Sherry Turkle. Tato bývalá propagátorka nových médií v současnosti 

upozorňuje na jejich potenciálně škodlivé účinky. Nová média nám sice umožňují být 

neustále v kontaktu s ostatními, ale zároveň nás odtrhují od situací ve fyzické přítomnosti. 

Asynchronita nových médií má navíc negativní dopady na naši (a především pak těch, kteří 

již jsou na tento způsob komunikace zvyklí od útlého věku) schopnost komunikovat tváří tvář. 

2.7.4 Politická ekonomie komunikace 
Politická ekonomie je populární kritické odvětví mediálních studií a své místo si vyhrazuje 

stále více i v oblasti nových médií. Přetavuje metodologicky konzistentní a zavedenou 

argumentaci mající kořeny mimo jiné v knize Hermanna a Chomského Vytváření souhlasu, 

politická ekonomie masových médií (1994) do prostředí nových médií, a představuje 
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tak atraktivní protipól esejisticky laděným techno-optimistickým vizím digerati i 

optimističtějších akademiků. Zároveň představuje poněkud zjednodušující odpověď na 

otázku, zda je možná (virtuální) veřejná sféra, které by internet mohl být nositelem. Typickým 

příkladem práce takového typu je komparační studie německých sociologů Gerhardse a 

Schäfera (2010). V ní vědci srovnávají informace z německého a amerického tisku, které zde 

prezentují jako tradiční média, a informace pocházející z internetu jakožto zástupce nových 

médií. Docházejí k závěru, že díky otevřenosti tisku v západních zemích nedochází ke 

zkreslování informací, a tak není překvapivý závěr, že se informace z internetu, který by měl 

být svobodnějším prostředím, neliší od informací v tisku. Tento netypicky optimistický závěr 

doplňují ještě dovětkem, a totiž, že se běžný uživatel kvůli politice vyhledávačů nemá šanci 

dostat k doopravdy alternativním informacím. Na fakt, že velké internetové vyhledávače 

svým způsobem nahradily tradiční gate keepery, upozorňují i další studie, jako ta 

Goldbergova (2011) nebo Van Couvering (2004). Goldberg se přímo zabývá vyvrácením teze, 

že internet je onou vysněnou technologií či místem, které pomůže renesanci veřejné sféry, 

z těch prostých důvodů, že v něm brzy po jeho mainstreamizaci začala platit stejná pravidla 

globální kapitalistické ekonomiky jako v jiných průmyslových odvětvích. Druhá jmenovaná 

došla k závěrům, že ačkoliv nejsilnější hráči mezi internetovými vyhledávači, jako jsou 

Google a Yahoo, a dřívějšími mediálními konglomeráty nejsou vlastnicky spřízněni, preferují 

populární a americké weby a svou roli hrají i ekonomické zájmy (nenavazuje na první část 

věty) (Van Couvering 2004: 24). Van Dijck (2009) upozorňuje na ambivalenci motivací 

dobrovolného vytváření obsahu uživateli zdarma a problematizuje ekonomické využívání 

tohoto obsahu internetovými společnostmi pro komerční účely. Bez závislosti na typu aktivity 

totiž tvoří uživatelé nových médií lákavý terč pro inzerenty, kteří navíc získávají detailní 

informace o jejich chování a mohou reklamu efektivněji cílit (Niedere a van Dijck 2010: 45). 

Des Freedman (Curran, Fenton, Freedman 2012) zdůrazňuje, že volně organizovaná hnutí 

uživatelů vytvářejících obsah zdarma je sice často medializovaný a propagovaný fakt, ale 

odvrácenou stranou internetu je vedle zmiňovaného obrovské posílení a efektivita modu 

kapitalistické produkce a vlastnictví, ve které kreativita a dobrovolnictví jsou přetvořeny ve 

zboží a kde gatekeeping dosahuje před tím nikdy nevídaných možností.  

Cílem této práce není zpochybňovat motivy zisku internetových společností ani 

glorifikovat ekonomické modely vynechávající peněžní směnu (to si již dala za cíl v českém 

prostředí Eliška Balharová z brněnské Katedry environmentálních studií při FSS ve své 

bakalářské práci Svépomocná nepeněžní ekonomika na internetu (2010)). Zároveň ale nemá 
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smysl zastírat, že pro potřeby mé práce nelze uplatnit logiku politické ekonomie aplikovanou 

akademiky na velké internetové společnosti ve studiích představených v minulém odstavci. 

Na internetu stále existuje nezanedbatelný počet míst, která jsou od tržní ekonomiky 

oproštěná úplně a fungující na principu donátorství členů nebo čtenářů, bez inzerce a 

“freemium”(složenina slov free, které evokuje základní verzi zdarma, a premium, značící 

zpoplatnění dalších funkcí nebo obsahu) služeb. Jedním z takových míst je i mnou sledované 

fórum Temná komora. 

2.7.5 Kritika deliberace a veřejné sféry 
Existuje mnoho druhů kritiky teorie veřejné sféry a deliberace, některé zaměřené obecně, jiné 

konkrétně na prostředí internetu. Zaměřím se na dva kritické proudy soustředící se na kritiku 

deliberace a veřejné sféry v online prostředí, první Lincoln Dahlberg nazývá "debatou o 

fragmentaci" (Dahlberg 2007), druhá se zabývá problematikou angažovanosti ve veřejném 

životě nebo přesněji jejím nedostatkem. Ke každému proudu nabízím i odvrácenou stranu – 

kritiku těchto kritik. 

2.7.6 Debata o fragmentaci a její kritika 
Různorodost zdrojů a snadný přístup k nim je neoddiskutovatelným prvkem internetu, ale 

teze, že prostor webu je i místem, ve kterém se může rozvíjet deliberace, tedy kvalitní a 

smysluplná debata, je sporný. Jiří Hloušek ve své diplomové práci dochází k negativnímu 

závěru a dodává, že "normou online diskuze Aktuálně.cz jsou vulgarismy, netematická diskuze a 

xenofobie" (Hloušek 2010: 94). Nereflexivní komunikaci, jakožto důvod neschopnosti začlenění 

internetových platforem do konceptu veřejné sféry, spolu s nerovností v přístupu k internetu vidí jako 

hlavní překážky i Hans Wiklund (Wiklund 2005: 716). Spíše než prostředí vzájemného 

porozumění utváří uživatelé internetu enklávy stejně smýšlejících (tzv. mind like) jedinců, 

kteří místo racionální debaty rozvíjejí vzájemně se podporující homogenní myšlenkový proud. 

Přes enormní  názorovou různorodost, se kterou se můžeme na internetu setkat, lidé obvykle 

vyhledávají takové informace, které jejich dosavadní postoje potvrzují a posilují, a pomocí 

selektivního filtrování (které spočívá	  například	  v	  opakovaném	  prohlížení	  web	  

stránek	  v	  záložkách)	  a	  jiných	  technologických	  nástrojů	  v	  prohlížeči	  	  se	  vyhýbají	  těm,	  o	  

kterých	  se	  domnívají,	  že	  jsou	  v	  rozporu	  s	  jejich	  přesvědčením.	  Podobnou	  argumentaci	  

rozvíjí	  i	  Gitlin	  (1998),	  který	  mluví	  o	  fragmentaci	  veřejné	  sféry	  do	  více	  veřejných	  

"sféřiček"	  (sphericules), a další autoři. Peter Dahlgren (2009) mluví o kokonech, 

Cass Sustein (2001) o deliberativních enklávách, Weiyu Zhang (2006) užívá termínu Nancy 

Fraser podřízené veřejné sféry (subaltern public spheres) (1992), Dahlberg (2011) kontra-
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veřejnosti (counter-publics). I přes rozdíly v těchto pojmech (typologii těchto 

"marginalizovaných veřejností" nabízí například Catherine Squires (2002)) nalézáme 

společný jmenovatel – jednotná veřejná sféra je iluzorní. Někteří autoři tuto skutečnost berou 

jako hrozbu pro deliberativní demokracii, jiní jako výzvu. 

Dahlberg, který patří mezi "vyzyvatele", (2007) kritizuje liberální čtení deliberativního 

modelu (viz např. Sustein 2001), jež předpokládá, že diskuze skupin lidí s obdobnými názory 

je potenciálně nebezpečná, protože zostřuje názory zúčastněných a vytváří extrémy. 

V důsledku pak brání dosažení konsensu mezi různými skupinami. Dahlbergova kritika je 

soustředěna do čtyř bodů a dotýká se i některých axiomů deliberativního modelu. Ten dle něj 

1) podceňuje asymetrii moci mezi skupinami, které vyjednávají, a naopak přeceňuje moc 

racionální argumentace jakožto nástroje – spolutvůrce konsensu. 2) chybně předpokládá 

schopnost aktéra dokonale vyjádřit své myšlenky a pochopit názory ostatních aktérů, 

způsobilost rozlišit dobré argumenty od špatných, pravdivá tvrzení od nepravdivých. 3) 

jinakost je v tomto modelu chápána jako nebezpečí pro sociální stabilitu, které má být řešeno 

pomocí deliberace. 4) selhává v uchopení pozitivního vlivu stejně smýšlejících skupin pro 

demokratický systém (2007: 832-833). Post-marxistická diskurzivní teorie nám ukazuje, 

jak ideologické je dělení myšlenkových proudů na extrémní a umírněný, protože umírněné 

názory nám nijak negarantují největší společenský přínos. Dahlberg nezavrhuje 

Habermasův model veřejné sféry úplně, ale má výhrady proti takovému jeho čtení, které 

prosazují účastníci debaty o fragmentaci. Aby nám tato teorie, v minulosti změkčená 

liberálním čtením, byla užitečná, je třeba ji znovu radikalizovat (Dahlberg 2007: 834). První 

krok této radikalizace musí vycházet z uvědomění si, že jakýkoliv konsensus dosažený 

deliberací je výsledkem dočasné hegemonie a podmíněný exkluzí marginalizovaných hlasů, 

které jsou postaveny mimo diskurz debaty (Mouffe 2000). Kontra-veřejnosti jsou pro 

demokracii nebezpečné jen tehdy, když marginalizovaným skupinám není umožněno se 

vyjádřit, soutěžit s dominantním diskurzem (Dahlberg 2007: 837). Cílem znovuradikalizované 

veřejné sféry by proto mělo podle Dahlberga být maximální rozšíření hranic dominantního 

diskurzu. 

2.7.7 Možnosti participace online 
Malá angažovanost občanů byl jeden z hlavních argumentů tvůrců deliberativní demokracie. 

Do jisté míry nedostatek zapojení se do veřejného dění (Dahlgren upozorňuje na fakt, že ne 

každé zapojení se zaručuje zlepšení demokratického systému a jako příklad uvádí osobní 

volnočasové aktivity (private leisure), proti nim staví angažované aktivity (Dahlgren 2009: 
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81)) přetrvává a lze pro něj identifikovat řadu důvodů. Bennulf a Hedberg (1999) identifikují 

čtyři příčiny: 1) rezignaci – lidé nenacházejí smysl v angažovanosti, protože mezi elitami 

nevidí dostatečnou zpětnou vazbu; 2) nedůvěru, která značí aktivní odpor; 3) ambivalenci – 

zisk z participace nevyváží vložené úsilí a čas; 4) lhostejnost, kterou považují za 

nejvýznamnější faktor současné neochoty se účastnit veřejného života. Politika se stala, 

vlivem popularizace a tabloidizace (viz např. Sparks a Tulloch 2000), jen dalším, ideově 

vyprázdněným tématem hovoru, jako jsou ty o hudbě nebo sportu. Dělení aktivit na politické, 

občansky angažované, a volnočasové, ideově vyprázdněné, lze ale i zpochybnit. Van Zoonen 

(2005) nalézá úzkou podobnost mezi politickou participací a popkulturním fandomem, 

Coleman ve svých studiích o divácích reality show Big Brother (2006) redefinuje tradiční 

pohled na politiku. U zkoumaných diváků identifikuje (prostřednictvím jejich komentářů 

reality show) zájem o politická témata jako jsou otázky "nerovnosti, podvádění, šikany, 

anarchismu, sexuální identity, náboženského fundamentalismu a války" (Coleman 2006: 26), 

které ale nerezonují s nabídkou politické reprezentace. Na studii je ale patrné, že i sledování 

televizní zábavy může vést k nácviku dovedností použitelných pro participaci ve veřejném 

životě. Jenkins říká, že zkoumání fanouškovských komunit už nám dokázalo vysvětlit změny 

v mediálním průmyslu, a je tak na místě 

 "podívat se na fanouškovské komunity ukazující nám nové způsoby jak nahlížet na občanství a 
spolupráci. Politické dopady nepochází pouze z produkce a rozšiřování nových myšlenek (kritickým 
čtením oblíbených textů) ale také prostřednictvím přístupu k novým sociálním strukturám (kolektivní 
inteligence) a novým modelům kulturní produkce (participativní kultura)" (Jenkins 2006: 246). 

2.7.8 Teorie – vlastní pohled 
Zapojení občanů do veřejného života prostřednictvím internetu je téma, které se proplétá 

celou teoretickou částí jako stříbrná nit. Vzhledem k neustálému vývoji webu je většina 

hodnocení jeho užitečnosti na tomto poli nezbytně částečným věštěním z křišťálové koule a 

částečně ne zcela uzrálou subjektivní reflexí. Internet nabízí mnoho užitečných, levných a 

jednoduchých nástrojů pro veřejný aktivizmus, ale on sám je jen prázdnou nádobou, která se 

neobejde bez aktérů – uvědomělých občanů. Ve své práci se budu snažit dokázat, že je to i 

prostor zájmové komunity, který může být pro takové občany tréninkovým hřištěm či 

startovní čárou. 
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3 Metodologie 
3.1 Etnografický výzkum v prostředí internetu a jeho nástrahy 
Pro výzkum online prostředí lze použít obdobné nástroje jako pro prostředí offline. Základní 

dělení na kvantitativní a kvalitativní výzkum přetrvává a dá se říci, že kvantitativní výzkum 

má pro snadno kvantifikovatelné výsledky a jednoduchý sběr dat (která jsou pochopitelně už 

nějakým způsobem digitalizována) převahu (Garcia et al. 2010: 53). Etnografický výzkum 

v online prostředí je méně obvyklý a vyžaduje specifický přístup (Garcia et al. 2010: 53). 

Zkoumání zvyků a vzorců jednání totiž přineslo s nástupem internetu nové výzvy. I přes velké 

technologické skoky a nástup rychlého, (broadband) internetu do mnoha domácností nic 

nenasvědčuje tomu, že by se podoba interpersonální komunikace přiblížila tradiční 

komunikaci tváří v tvář, což platí především pro komunikaci více aktérů. Ta se stále, i 

přes rozvoj rychlosti internetu a teoretické využití telefonních, respektive VOIP a 

videokonferencí, odehrává především v rovině textu. Absentuje tak možnost užití klasických 

etnografických metod, jako je pozorování v tradičním smyslu, a je nutné je nahradit takovými, 

které jsou vhodnější pro nově vznikající prostředí online komunikace (o jejíž specifikách 

pojednávala kapitola 2.6.6. teoretické sekce). Na druhou stranu samotný vstup do 

zkoumaného prostředí může být podmínkami internetu, pro který je typický vyšší stupeň 

anonymity, snazší a spíše než otázky získávání dat se výzkumník musí potýkat s otázkami 

etiky výzkumu a sebeprezentace. Hranice mezi veřejným a soukromým se nivelizuje a pocit 

práva na soukromí se může individuálně velice lišit. 

Cíle etnografického výzkumu v online prostředí (nebo také netnografického výzkumu, 

viz Kozinets 1998) se neliší od tradičního pojetí etnografie – jde nám o co nejkomplexnější 

sestavení obrazu denního života komunity s jeho vybranými aspekty, nejlepé v tzv. hustém 

popisu (Geertz 1973), neboli takovém popisu skutečnosti, kde je i přes naši subjektivní 

interpretaci (nebo také s její nezbytnou pomocí) kladen maximální důraz na co nejpodrobnější 

popsání pozorované skutečnosti. Podstatné je i zachytit "v širokém rozsahu způsoby 

interpretace světa členy kultury (subkultury, podskupiny)" (Agar 1980 v Hendl 2008: 119). 

3.2 Metoda získávání dat 
Existuje mnoho druhů online etnografického výzkumu, jejichž základní rozdělení se neliší od 

tradičního výzkumu tváří v tvář - na zúčastněné a nezúčastněné pozorování. Nezúčastněné 

pozorování je o to snazší, že v mnoha případech dokáže zcela utajit identitu pozorovatele 

nebo samotný jev pozorování (pozorovaní si nejsou vědomi toho, že jsou pozorováni, 
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výzkumník je lurkerem). Já jsem se rozhodl pro roli zúčastněného pozorovatele, tedy takovou, 

která je i v online prostředí legitimní a často preferovaná (viz Bell 2001; Miller and Slater 

2000), ale rozhodl jsem se neupozorňovat veřejně (například prostřednictvím vlákna na fóru), 

že je komunita TK zkoumána. Díky otevřenosti fóra proběhl sběr dat přímo přebíráním 

příspěvků ze stránek TK. Jednotlivé příspěvky nejsou nijak gramaticky upravovány, případné 

vynechání textu je naznačeno třemi tečkami a poznámka v textu je v závorce s iniciály autora 

- JD. V případech, kdy by příspěvek nedával smysl sám o sobě, protože je reakcí na nějaký 

předchozí, je uvedena citace celé konverzace nezbytná k pochopení smyslu. 

3.3 Výběr příspěvků a jejich kategorizace 
K dubnu 2012 obsahovalo fórum temnakomora.cz asi 121 tisíc příspěvků. Analyzovat 

všechny tyto příspěvky je pro jedince patrně nereálné. Není to ale nutné, protože k saturaci 

mnou zkoumaných jevů postačí i relativně malá část z nich (v řádu stovek až tisíců). 

V analýze se vyskytují příspěvky ze všech částí fóra, z těch, které se zabývají 

technologickými aspekty fotografie, i takové, které se nacházejí v sekci komunita. V této části 

se probírají odpočinková témata a témata nesouvisející s hlavním "posláním" fóra 

(předáváním informací o klasické fotografii nebo technikáliích různě souvisejících s jejím 

vznikem). Komunitní sekci jsem věnoval více pozornosti, protože je v ní dáno více prostoru 

pro osobní názory a reflexi samotného fóra než v technických sekcích. Příspěvky pro výzkum 

byly vybrány nenáhodně a metodicky tak, aby v analýze reprezentovaly opakující se vzorce 

jednání uživatele nebo uživatelů. Vnímání fóra samotnými uživateli jsem se snažil využít 

v maximální možné míře, maje na zřeteli slova Anthony Giddense, které Jan Balon 

parafrázuje následovně: “schopnost(i) aktérů interpretovat sociální svět a produkovat jeho 

kompetentní analýzy … sociální vědec je před “kompetentním” aktérem přinejlepším o 

krok napřed” (Balon 2007: 121). 

Je třeba ještě uvést, že formálně tato práce není a nemůže být výzkumem uživatelů 

diskuzního fóra, je prostě a jen analýzou projevů příspěvků těch uživatelů, kteří na něj 

přispívají (aniž by muselo jít o reprezentativní vzorek – jsou to ale ti, kteří určují "směr"). 

3.4 Etika výzkumu 
Etika výzkumu je v mladém podoboru zkoumání internetového prostředí, které je chápáno 

jako poloveřejné, komplikovaným problémem. Především - je správné, aby se komunita stala 

cílem výzkumu bez oznámení, že výzkum probíhá? Eticky složitá otázka, ale metodologicky 

je nesporné, že pochybnosti o upřímnosti chování aktérů na fóru se radikálně zmenší 
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v případě, kdy jakožto výzkumník skupinu o svých záměrech neinformuji. Fórum je pro čtení 

otevřené veřejnosti a uživatelé zde až na naprosté výjimky vystupují pod virtuálními 

identitami, které se liší od jejich občanských jmen. Na fórum jsem se registroval ještě před 

tím, než jsem se rozhodl podrobit komunitu výzkumu, a aktivní jsem na něm zůstal i po 

zahájení výzkumu prostě proto, že mne problematika, kterou se komunita zabývá, hluboce 

zajímá. Účastnil jsem se zdejšího dění jako běžný uživatel, a mohl také sledovat reakce na 

svou identitu uživatele a roli začátečníka (která trvá formálně dodnes). Vzhledem k tomu, že 

uvádím příspěvky v přesném znění, nemá smysl anonymizovat přezdívky uživatelů – 

vyhledávač Google fórum, které je pro čtení všem otevřené, indexuje, a tak se online identity 

dají zpětně najít pouze vložením části příspěvku do vyhledávače. 
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4 Praktická část 
4.1 Struktura analytické části 
Analytickou část jsem se rozhodl rozdělit z důvodu větší přehlednosti na tři hlavní části. 

Každá z nich reprezentuje jednu úroveň – uživatelskou (mikro-úroveň), komunitní (meso-

úroveň) a společenskou (makro-úroveň). Uvědomuji si, že tato kategorizace je umělá, 

nedokonalá a jedna z mnoha možných, přesto věřím v její užitečnost. Některé jevy jako je 

vztah uživatelů k okolí fóra, který popisuji v meso-úrovni, zasahují a prostupují do vztahu 

uživatele a komunity stejně jako do vztahu komunity k celé společnosti. V mikro-úrovni se 

vyjadřuji k uživatelské vrstvě fungování fóra – psaní příspěvků, fungování jejich hodnocení a 

s tím související uživatelská prestiž a hierarchie uživatelů. Tato úroveň je nejvíce spojena 

s technologickou bází fóra. Abstraktnější a nejrozsáhlejší úroveň představuje meso-úroveň, 

kterou jsem pojmenoval úrovní komunitní. V ní mne zajímají normy jednání, sdílené praxe, 

jazyk, konflikty a jejich řešení, cenzura a autocenzura a vztah online komunity k offline 

realitě a prostoru. V makro-úrovni se chci věnovat vztahu komunity k otázkám veřejného 

života a politiky a také propojení komunity (nebo spíše jednotlivých uživatelů) a vnějšího 

prostoru online i offline. Protože tato práce se zabývá především komunitní, tedy meso-

úrovní, bude její popis předcházet mikro- a makro-úrovni. Ale ještě před tím dám malý 

prostor velice stručnému kvantitativnímu shrnutí komunity v číslech a intra-pohledu, ve 

kterém se zabývám svou vlastní aktivitou na fóru. 

4.2 Komunita v číslech 
Tato diplomová práce je studií kvalitativní, ale neodolal jsem sebrat alespoň to málo 

kvantitativních dat, která mají potenciál přiblížit velikost virtuální komunity a počet a poměr 

aktivních a neaktivních uživatelů.5 V den sběru dat, 15. prosince 2011, mělo fórum 2137 

registrovaných uživatelů. 1029 z nich přispělo na fórum alespoň jedním příspěvkem (platí 

tedy, že střední hodnota počtu příspěvků je 0 – více než polovina uživatelů nikdy nepřispěla). 

Celkový počet příspěvků na fóru byl 114 579. Průměrně jeden uživatel tedy přispěl asi 54 

příspěvky (kdybychom počítali pouze aktivní uživatele, byl by průměr na uživatele asi 111 

příspěvků). Rozložení příspěvků mezi jednotlivými uživateli je také velmi asymetrické. 

Prvních deset uživatelů v počtu příspěvků napsalo celkem 27 911 příspěvků, tedy asi 24 % 

příspěvků – každý čtvrtý příspěvek na fóru napsal jeden z těchto deseti uživatelů. Jediné 

procento – 21 uživatelů – vytvořilo 37 % veškerého obsahu. 50 nejaktivnějších uživatelů 

                                                
5 Datový soubor k této podkapitole se nachází v přílohách, vzhledem k velikosti souboru pouze na disku. 
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napsalo 68 156 příspěvků – asi 60 % příspěvků celého fóra. Naopak 1800 (84 % všech 

registrovaných uživatelů) nejméně (nebo vůbec) přispívajících uživatelů vytvořilo pouze 1,5 

% všech příspěvků etc etc. Taková asymetrie vypadá na první pohled hrozivě, ale je třeba si 

uvědomit, že podle posledního data přihlášení lze zjistit, že například 260 uživatelů (12 %) se 

po registraci na fórum nikdy nepřihlásilo. Stejně tak podle dat z května 2012 v posledním roce 

se na fórum přihlásilo pouze něco přes 600 uživatelů. Údaje o asymetrii mezi konzumujícími 

a tvůrčími uživateli jsou tedy nutně zkreslené – je vidět, že jakkoliv je v psaní příspěvků 

aktivní pouze část uživatelů, není to tak malý počet, jak se zdá na první pohled. S jistotou lze 

jen říct, že počet registrovaných uživatelů je mnohem větší než počet aktivních ve smyslu 

přispívání i návštěv fóra. 

4.3 Můj život na fóru Temná komora 

4.3.1 Online aktivita 
Na fóru jsem se registroval 2. února 2009 po té, co jsem si pořídil svůj první fotoaparát na 

film a chtěl o procesu klasické fotografie získat více informací. Asi rok jsem vystupoval na 

fóru v pozici lurkera – vyhovovalo mi sbírat informace v saturovaných tématech. Můj 

prohlubující se zájem o klasickou fotografii v letech 2011 a 2012 způsobil, že jsem se rozhodl 

začít klást otázky v některých již založených tématech. Veřejně jsem na fóru nabídl společné 

užívání temné komory a míchání fotografické vývojky pro specifický fotografický postup, 

tzv. lith, protože komerční varianty jsou desetinásobně dražší než domácí výroba. Zveřejnil 

jsem některé své dílčí pokusy s doma "míchanými" fotografickými vývojkami a zkušenosti 

s lith procesem, abych přispěl do společné znalosti. Čtení a čerpání znalostí a zkušeností 

jiných tvořilo a stále tvoří zdaleka největší část mé "aktivity" na fóru. 

4.3.2 Offline aktivita 
S jedním ze začínajících "temnokomorníků", který má na fóru přezdívku koja a který 

reagoval na mou nabídku sdílení temné komory, jsem strávil několik seancí v temné komoře 

na Hollaru. V kontaktu (online i offline) jsme do současnosti a vyměňujeme si postřehy 

ohledně komunitního a částečně i osobního života. V dubnu 2012 jsem se, částečně také 

proto, abych měl lepší přehled o offline životě komunity, zúčastnil "jarního srazu 2012" 

v Nedvědici, spolu s dalšími asi 25 uživateli fóra. Využil jsem nabídku na fóru na společnou 

návštěvu výstavy Josefa Sudka v Galerii Josefa Sudka v Praze. Uživatel, který nabídku 

zveřejnil, mi také daroval siřičitan sodný, jehož zásoby mi docházely. Od jiných uživatelů 

jsem dostal zdarma také další fotografickou chemii a jinou jsem daroval já sám (přičemž 

recipročně mi byla nabídnuta vývojka, kterou jsem odmítl, ale i tak mi ji vyměňující "vnutil"). 
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4.4 Praxe online komunity – mezoúroveň 

4.4.1 Okolnosti a vznik diskuzního fóra Temná komora 

Temná komora neboli camera obscura je pojmenování pro místo, kde se vyvolávají černobílé 

fotografie, a je to také název česko-slovenského diskuzního fóra o klasické fotografii. Web 

byl založen v roce 2007 fotografem Davidem Simethem6, který ho poté tři roky administroval. 

Dominantním prvkem serveru je diskuzní fórum založené na volně dostupné technologii 

phpBB. Verze tohoto redakčního systému byla na konci roku 2011 změněna na novější verzi. 

S tím se pojily i dílčí změny některých tehcnologických prvků. 

Fórum Temná komora samotné vzniklo proto, že se skupina uživatelů zabývajících se 

klasickou fotografií necítila dobře v online komunitě digitálních fotografů, ve které tvořili 

minoritu. Obě tyto skupiny se střetávaly na serveru fotoaparat.cz (jeden z nejstarších, částečně 

komunitních serverů o fotografii v ČR).  

 
Toto je první příspěvek na fóru serveru fotoaparat.cz, z 22.2. 2007, který přímo vedl ke 

vzniku diskuzního fóra Temná komora 

 

Mamiak / Petr V. 
 
helejte kolegové klasici, nemáte někdo pocit případně chuť, že by to už chtělo (vytvořit) něco 
jako českej APUG? prostě fórum pro lidi votrávený věčnejma trilematama, qdrilematama a 
pod. na téma hon-čoi smgf 1245xy versus bombastik 4567dg nový generace apod. a chtěli 
byste si místo toho rochňat v detajlech typu majkrofen 1:0 nebo 1:3, případně rodinal 1:200, 
co? 

Vměšování digitálních fotografů (argumentace a přesvědčování o zaostalosti klasické 

technologie) do hovorů klasiků mohlo působit, že se koordinační náklady na diskuzi o 

klasické fotografii zvedly natolik, že část uživatelů reagovala vytvořením mnou sledovaného 

fóra na adrese temnakomora.cz, které se stalo novým útočištěm pro ty, které nezajímají 

digitální technologie nebo spory typu: lepší horší. Tento prostor má svá vlastní psaná i 

nepsaná pravidla a hierarchie, kterým se budu nyní věnovat. 

4.4.2 Proklamované cíle a smysl fóra 
Smysl fóra je orámovaný myšlenkou možnosti komunikace lidí se společným zájmem, kteří 

mohou tento zájem rozvíjet. Popperovskou myšlenku kumulace vědění shrnuje uživatel 

Mamiak takto: „časem počítam taky s tim, že tady budeme schopný společně vygenerovat věci, 

                                                
6 Jak se dovídáme na jeho osobních stránkách: www.dany.cz 



 39 

znalosti a dovednosti, ke kterejm by sme se jednotlivě - každej sám dostávali jen složitě a 

zdlouhavě”. 

4.4.3 Psaná a nepsaná pravidla 
Fórum v současné podobě nedisponuje po změně redakčního systému žádnými psanými 

pravidly, do kterých by mohl uživatel nahlédnout. Je v podstatě zcela odkázán na právo 

zvykové. Pravidla jsou zobrazena uživateli pouze poprvé při jeho registraci, ale v reálném 

fungování se beztak uplatňuje především pravidlo shodné s tím, které lze nalézt ve staré verzi 

redakčního systému ve webovém archivu: 

Jsme fórum, jehož uživatelé se rozhodli nevyvolávat zbytečné debaty týkající se digitálních 
techlogií, zejména pak v porovnání s technologiemi analogovými. A to samozřejmě v obou 
gardech. Proto se, prosím, zdržte témat a příspěvků s tímto zaměřením. Provokace či posměch 
bude okamžitě mazán. Postoj členů temnékomory.cz vůči těmto novým technologiím není 
negativní, pouze si chtějí uhájit jedno z posledních míst na internetu, kde tyto unavující a 
nikam nevedoucí debaty neprobíhají. Pozvánky na výstavy nebo jiná nekontroverzní témata 
probíhající v rozumné míře samozřejmě zakázány nejsou. 

Rozumná míra není nijak definována, ale z mé vlastní zkušenosti není benevolence (pro 

mne jakožto nezaujatého pozorovatele, nebo spíše pozorovatele se zkušeností z jiných 

diskuzních fór) příliš velká a témata nebo příspěvky dotýkající se digitálních technologií7 

nebo prezentující velebící nebo i smířlivý pohled na ně jsou často bez milosti mazány a 

moderovány (přičemž nelze uvést příklady, protože celý text mizí v digitální stoupě). 

4.4.4 Rozdělení my a oni 
Fórum se překvapivě málo zabývá fotografií samotnou. Z krátkého nahlédnutí do obsahů 

témat a jejich názvů lze vyrozumět, že se zabývají převážně druhy fotografických přístrojů, 

technologickými postupy – vyvoláváním filmů, přeměnou negativu na pozitiv (vytvoření 

fyzické fotografie) a dalšími tématy, z nichž žádné ale neřeší samotné fundamentální 

problémy – proč fotit, proč fotit na film, a ne digitálně, které mne zajímají především. 

Důvodem, proč se tato témata již aktuálně neřeší (můžeme je nalézt v diskuzích z počátků 

fungování fóra, které se datuje do roku 2007), je zažitost zdůvodnění. Jedinci řadící se 

k zarytým propagátorům focení klasickou cestou jsou pravděpodobně úzce omezenou částí 

populace, a ta se o tomto fóru od svých známých nebo z některých serverů o fotografii obecně 

(ačkoliv to dnes již znamená téměř výhradně o fotografii digitální) dozvěděla. Ti uživatelé, 

kteří tvoří tvrdé jádro komunity, jsou dlouholetými členy. Základní, existenční otázky byly 

zodpovězeny v počátcích fóra a dále již komunita nemá potřebu se k nim vracet. Na opětovné 

                                                
7 Kupříkladu téma tázající se na vznik papírové fotografie, kde zdrojem je digitální soubor, bylo smazáno asi do 
hodiny od svého vzniku 
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„otevření  uzavřeného“ nováčky se dívá s krajním odporem a nelibostí – psané se stalo 

dogmatem a nováček ho má mít nastudované. 

Na otázku, proč uživatelé fotografují, se mi z příspěvků na fóru nepodařilo najít 

odpověď, nicméně částečně ji snad zodpovíme odpovědí na otázku, proč fotí klasickou 

cestou. Jedná se o koníček, který v sobě často spojuje sběratelskou vášeň a uměleckou činnost 

fotografování. Obecným argumentem proč fotografovat klasicky je, že totiž každá fotografie 

je svým způsobem jedinečná, protože kontrolou všech částí procesu (od výběru fotoaparátu po 

druh vyvolávacích látek, papír na který se negativ nazvětšuje) je zcela v rukou fotografa, a to 

je to, oč je třeba usilovat: „cesta je cílem“. Argument jedinečnosti, respektive kritiky snadné 

reprodukovatelnosti uměleckého díla použil již Walter Benjamin ve své slavné stati Umělecké 

dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti (1936). Tím, jak vytváříme dílo, které bude 

nebo může být úmyslně nekonečněkrát reprodukováno, totiž dochází k nevyhnutelné „ztrátě 

aury“. Identifikoval jsem i další znaky, které tvoří souvisí s dělením na my a oni. Jsou jimi 

marginalizace, opozice a soběstačnost. 

Marginalizace 

Klasická fotografie je pro širokou veřejnost záležitostí historie. Masová média obvykle o 

klasické fotografii informují ve dvou odlišných směrech. Fotografovat na film je exotická 

činnost umělců. Druhý pohled je na krachující společnosti zabývající se výrobou filmového 

materiálu, v poslední době to byl americký Kodak (který "zaspal" příchod digitálních 

technologií a to ho stálo místo na fotografickém výsluní a nakonec dovedlo k zániku, nebo 

spíše k bankrotu). I uživatelé fóra vnímají marginalizaci, ačkoliv někteří si to nepřipouštějí tak 

jako uživatel Jirinol, který porovnává současnou nabídku fotografického materiálu s dobami 

před rokem 1989: 

Co víc si můžeme přát?  O takovém sortimentu filmů, papírů a všeho možného, dostupného 
během pár dnů,   se starším generacím ani předkům ani nesnilo.   ovšem - peníze jsou vždy 
až na prvním místě... 
 

Ale i svoboda volby ve výběru fotografického materiálu se snižuje, jak některé firmy omezují 

nebo ukončují výrobu filmů, po kterých není dostatečná poptávka. Někteří uživatelé si dělají 



 41 

ve svých mrazácích (které radikálně prodlužují použitelnost fotografického materiálu) zásoby 

tak jako uživatel milosm, který také popisuje konec produkce filmu Fuji Acros ve svitku8: 

 

skoncenie distribucie po jednej krabicke bol krok prvy 
ja som popisal krok druhy, ktory sa udial pred necelym rokom 
 
pravidelne kazdy mesiac pridavam 50kusov do mrazaku. ked mi distributor povie ze viac 
nema dam vediet 
 

Opozice 

Pocit marginalizace může působit, že se (alespoň někteří) uživatelé fóra cítí v opozici vůči 

současnému stavu věcí, kdy je klasická fotografie drcena převahou digitální technologie. Vůči 

digitální technologii mají potřebu se vymezovat (aby tak posílili vlastní skupinovou identitu). 

Uživatel Goro to popisuje následovně: 

Je naprosto přirozrné že skupina , a to myslím, že mnozí z nás se za skupinu považují, se nějak 
vymezuje oproti okolí. Ať už jde o 1.A je jiná než 1.B ve škole, ROmové jsou jiní než Gádžové, 
komunisti jsou jiní než socdemáci. Klucize sídliětě Morava a ze sídliště Bělava... 
Uživatelé Bob van Sikorski a Pavel_P popisují odlišnost filmové a digitální technologie 

následovně: 

Bob van Sikorski 

 já mám rád film proto, že mě nutí se na svět dívat torchu jinak: focení s ním je drahé, méně 
pohodlné, náročnější na přesnou expozici a proto to fakt není jen o tom někde vyskočit z auta, 
nastřílet 100 fotek a jet zase o 1km dál. 

 
Pavel_P  

Opravdu si filmu velmi vážíme. Už při focení se většina analogových fotografů snaží, aby ani 
jedno políčko nevyšlo nazmar. … A to je právě ta filozofie, která je tak rozdílná... 

 

Soběstačnost 

Kraken 

…nakonec (jsem -JD) skončil u Instant mytolu. Proč, protože mi nejvíce vyhovuje. Zrno 
tak akorát nesnižuje citlivost filmů, je lehce umíchatelná, docela laciná, je tvárná. 

                                                
8 Tento typ filmu se liší od kinofilmu, má podobu pásu širokého 6 cm a je krytý pouze papírem, používá se pro 
střední formát. 
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Uživatel Kraken popisuje, jak si vybíral vývojku, kterou si doma sám vytváří 

z nakoupené chemie. 

V argumentaci proč fotit na film je cítit i silný vliv étosu DIY9. Někteří uživatelé fóra se 

podílejí na vytváření vlastní tiskoviny Temnokomorník, která se zabývá výhradně klasickými 

fotografickými procesy a posiluje komunitní identitu. DIY se projevuje i v rozličných 

návodech jak podomácku vylepšit svůj přístroj nebo „namíchat“ účinné vyvíjecí materiály. 

Těmto návodům jak si tyto materiály vytvořit v domácích podmínkách je věnována celá 

tematická sekce s názvem Receptář. 

 

4.4.5 Jazyk 

 
Jazyk komunity patří mezi jeden z podstatných znaků, kterými se komunita odděluje od 

většinového i digitálně-fotografického diskurzu. Hlavními jazykovými prostředky fóra jsou 

spisovná čeština a slovenština, doplněné o slang specifický pouze pro klasické fotografické 

procesy. 

Prohřešky proti spisovné češtině a používání dialektu 

Spisovná čeština je používána podle znalostí a schopností jednotlivých uživatelů, někteří 

dávají přednost její hovorové formě nebo proti kodifikaci hřeší: 

 
Tomáš v 
 
jde my oto jestli v tom originálnim balení neni nějak upravení vzduch nebo nějaký plyn a že aš 
to rozdělim 2xpo5 do plastovích ampulích na chemii se ta vývojka po kratšim čase než 
originál skazí je to tak nebo ne ?  

 
Na takové příspěvky reagují ostatní uživatelé v závislosti na stupni prohřešení se proti normě 

různě. Samotný dotaz je zodpovězen, neobejde se to ovšem bez kritiky psaného projevu, 

například souslovím “čeština pláče”. Souhrnně se k problematice jazyka vyjadřuje moderátor 

Pavel_P: 

                                                
9 neboli do it yourself - udělej si sám, kdy se člověk obejde bez profesionální podpory a svépomocí vytváří 
produkt 
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Tyvole já nejsem žádnej mravokárce či dokonce jak se tomu nadává - grammarnazi, ale co je 
moc je někdy příliš. Psala mi už kupa lidí jaký je to peklo a já souhlasím. Někdo na to holt 
není, ale jak jsem už říkal, já sám jsem byl čistej pětkař a teď jsem hrdej alespoň za ty domělý 
trojky. (známky, ne prsa, tak tlustej ještě nejsem) To je celý, žádný kovbojky... 
 

Oproti tomu užívání dialektu není postihováno, ale naopak respektováno jako něco, čím může 

uživatel dát najevo hrdost na příslušnost ke konkrétnímu geografickému regionu (typicky 

Moravě). 

Slang 

Pro posilování pospolitosti v komunitě je podstatnější užívání vlastní slangové slovní zásoby. 

Slova i znaky nabývají nových významů, některé jsou srozumitelné pro fotografickou 

subkulturu, skupinu klasických fotografů nebo pouze pro místní uživatele. Slang se může 

týkat chemie – voda tak může krom původního významu znamenat i vývojku, volat nebo 

máchat znamená vyvolat, znak @ - zavináč znamená, že film byl volán na citlivost uvedenou 

za závorkou – například @1600. Slangové označení má také technické vybavení. Fotoaparáty 

značky Mamiya jsou přezdívány mamča, fotoaparát se zobrazovacím snímačem menším než 

je kinofilmové pole se nazývá slovem kropáček, odvozeným od anglického crop, které značí 

ořezový faktor. Typické je i označování jednotlivých technologií. Ti, kteří používají digitální 

fotoaparát, jsou s despektem nazýváni jako digitálisti nebo cvakálisti. 

 

4.4.6 Plynutí času na příkladu řešení konfliktů a cenzury 
Jádro zakládajících členů tvořila část uživatelů se specifickým druhem humoru. Ten spočíval 

v rétorické figuře, kdy obrana klasické fotografie je zaobalena do parodického ideologického 

hávu a vydávána za jedinou správnou doktrínu fóra, jejíž nedodržování je jakožto "digitální 

hereze" nebo "ideologicky nečisté" po právu cenzurováno nebo mazáno. Tato strategie 

přijatelnou formou, jakousi hrou na konspiraci a zpátečnický totalitní režim obhajuje často 

kontroverzní cenzurní praktiky. Tato jazyková hra byla přijata mnoha zakládajícími členy. 

Současně byli tito uživatelé převážně praktiky a někteří z nich přiznávali, že je samotné 

řemeslo kolem vzniku fotografie (kam spadá pobyt v temné komoře) zajímá víc než fotografie 

samotná. Ve chvíli, kdy se někteří, často nově příchozí členové, pokoušeli debaty o fotografii 

posunout do abstraktnější roviny – o smyslu a umělecké hodnotě fotografie (dále jako 

"teoretici"), první skupina reagovala více či méně zjevnými posměšky. Cílem "zakladatelů" 

bylo bavit se o samotné technologii vzniku fotografie, ale další teoretické debaty považovali 

za zbytné. Uživatel Goro to vystihuje následovně: 
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Já osobně jsem spíš víc temnokomorník, než fotograf, jestli to je dobře nebo ne, to si přeberte 
sami. Ale když jsme tenhle web zakládali, tak nás "víc temnokomorníků" bylo myslím většina a 
teď abychom se snad za to měli stydět?  

V jisté době pak zesměšňování teoretiků zakladateli, přerostlo únosnou míru a situace 

byla administrátorem vyhodnocena ve prospěch nově příchozích – teoretiků. Konflikt 

vyvrcholil v letech 2009 až 2010 zbavením moderátorských práv jednoho z členů ze skupiny 

zakladatelů, na což on a několik dalších „zakladatelů“ reagovalo odchodem z fóra a 

založením jiného, uzavřeného webu. 

Ačkoliv se fórum Temná komora potýkalo s problémy a odchodem některých 

zakládajících a zkušených (v oboru procesu fotografie) uživatelů, svůj 

status nejnavštěvovanějšího fóra o klasické fotografii si udrželo. Cyklicky se na fóru objevují 

náznaky "ponorkové nemoci", která je reflektována i samotnými uživateli. Bývá 

zpochybňována i ona potřeba "ideologické čistoty", a to i váženými uživateli s vysokou mírou 

prestiže, která vychází z hluboké znalosti relevantních informací, tak jako tomu je například u 

uživatele chemikka: 

me vadi ticha a pliziva cenzura – pokud se někdo jen dotkne ideologicky necistych technologii 
tak téma potichoucku bezestopy zmizi, zatímco o mackani hovna se tu muze psati 
bez okolku…proste z techto duvodu u me nedoslo ke ztotozeni s komunitou. 

Oficiální stanovisko vůči výhradám ale zůstává neměnné – raději přijít o cenného člena 

než se vzdát rétoriky, která netoleruje debaty o digitálních technologiích. 

Předchozí odstavce jsem napsal v lednu 2012. Domnívám se, že způsob moderace a 

cenzura se v posledním roce změnily natolik, že bych si tak razantní stanovisko jako před 

téměř rokem nedokázal obhájit. U některých témat je moderace stále stejně nemilosrdná, jako 

například u tohoto uživatele – nováčka:  

Jurashek 
 
Ahoj, žádám o radu - plánuju si koupit dig. zrcadlovku a moc se mi líbí tenhle kit (na tomto 
místě byl v textu odkaz na internetový obchod s popisovaným fotoaparátem - JD), chtěl bych 
vás poprosit, abyste mě zastavili, jedná-li se o něco, o čem víte, že bude zlobit nebo tak. 
Děkuju mockrát 

Patrně proto, že se jednalo o nově založené téma a protože se týkalo výhradně 

digitálních technologií, do několika hodin od jeho založení došlo k jeho smazání jedním 

z moderátorů (ačkoliv jiný uživatel s moderátorskými právy do vlákna přispěl a moderace se 

zdržel). Na místě, kde se téma nacházelo pak nahlížející, který zná přesný odkaz, najde jen 

následující text: „Téma nebo příspěvek který požadujete neexistuje.“ 
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Když se jiný nováček na konci loňského roku (2012) obrátil na uživatele s obdobným 

dotazem na výběr fotoaparátu (do kterého zahrnul ale i filmové aparáty), očekával jsem brzký 

zásah moderátora, ale mýlil jsem se. 

 

M.K. 
Zdravím napadla mě taková úvaha/diskuse co by jste si pořídili z nabídky Leicy a proč - teď 
beru v potaz současné modely - je tu Leica MP, M7, M9, ME, M, M-Monochrome - dali by 
jste přednost filmové verzi nebo jedné z digitálních?... 

 
Nejenže příspěvek přetrval, ale seriózně reagovali i další, již „služebně“ starší uživatelé. 

 
otik 

 
Jinak je to otázka peněz, to by jsem si za ty prachy asi radši koupil D3 s nějakým pořádným 
objektivem… Kdyby jsem chtěl digoše. …Párkrát jsem si s ní cvaknul na sraze10 a dobrý…. 
Jdu si vykloktat Rodinal. 

Zkušený uživatel otik chápe, že se částečným schvalováním nebo připouštěním, že 

digitální technologie nemusí být špatná, dopouští ideového prohřešku. Proto končí svůj 

příspěvek větou: "Jdu si vykloktat Rodinal", která symbolizuje jeho pokoru před klasickým 

procesem a oficiální ideologií (Rodinal je fotografická vývojka, která je jako mnoho dalších 

jedovatá, věta je myšlena pouze symbolicky, částečně v žertu, protože takové kloktání by 

mohlo být uživatelovým posledním.). Spojení "vykloktat si rodinalem" je používáno i 

v jiných situacích, kdy některý uživatel nepřímo schvaluje nebo zmiňuje digitální technologii. 

Další role cenzury a role silného proti-digitálního étosu je nejistá. Domnívám se, že za 

dobu mého sledování fóra nejzuřivější zápal proti digitální technologii opadl. Mnoho 

z uživatelů přiznává, že digitální fotoaparát používají, ale neznamená pro ně stejný koníček 

fotografie klasická. Úzus debaty o digitální technologii je ve valné většině respektován. Větší 

toleranci vůči zmínkám digitálních technologií lze vysvětlit různě. Já sám věřím, že jeden 

                                                
10 Tento konkrétní fotoaparát, Nikon D3x, s nasazeným objektivem v celkové pořizovací ceně přibližně dvě stě 
tisíc korun, přinesl nad ránem můj spolubydlící a další uživatel TK na srazu v Nedvědici na hotelový pokoj, 
protože jeho majitel mu ho svěřil, když již nedokázal držet s ostatními krok v „zábavě“ a chtěl zachovat 
kontinuitu dokumentování. Zapůjčení proběhlo i přes to, že se oba uživatelé poprvé setkali na tomto srazu – i 
takto lze ilustrovat důvěru, kterou v sebe uživatelé TK mají. 
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z důvodů je i ten, že uživatelé už považují TK za natolik pevnou platformu, že necítí potřebu 

bránit každý její milimetr. 

4.4.7 Vztah ke světu offline 
Diskutéři se musejí vypořádat s následujícím paradoxem. Zatímco komunitním ideálem, který 

je obecně schvalován a udržován, je fyzická fotografie na papíru zvětšovaná z negativu a 

digitální médium je hodné opovržení či alespoň ignorace, veškerá komunikace na fóru 

probíhá prostřednictvím počítače, a fotografie prezentované na fóru musejí tedy nutně být 

také digitalizovány. Zároveň na fóru uživatelé tráví svůj volný čas, ačkoliv proklamativně je 

jejich koníčkem samotné “bytí” v temné komoře a nikoliv diskutování o tomto bytí na 

diskuzním fóru. Někteří uživatelé tento fakt reflektují a zároveň zdůrazňují, že čas strávený 

v temné komoře je vždy cennější než ten strávený na fóru. 

 
Notorius 

 
Na ten sraz dojeď, určitě to bude stát za utržení si vod huby. Poznáš dobré lidi a lecčemu se 
přiučíš. Lepší jak 50x číst nejaké moudra zde je, když ti to jednou někdo(nejlépe samotný 
Kraken na schodech před barákem ve 4 hodiny ráno:-)) vysvětlí osobně. 

 
Stejně tak uživatel Acer zdůrazňuje potřebu a výhody komunikace tváří v tvář. 

Acer 
 
Já se z vás pokakám. Co fšeci furt dokola řešíte? Béžte raději fotit a vyvolávat . Pak si nad 
fotkama sedneme, vzájemně si je pomluvíme a u toho se ožereme a bude to lepší, než 
nekonečné mudrování :) 

 
Ačkoliv vzniklo fórum jako online diskuzní platforma, významnou část tvoří i offline aktivita. 

Mezi tu řadím srazy členů, společné návštěvy výstav nebo jejich pořádání a další, u nichž 

dochází k setkávání tváří v tvář. I pomoc má hmotnou formu. 

4.4.8 Nehmotné a hmotné formy pomoci 

 
Informační výměna 

 
Nejběžnějším a základním prvkem a také primárním cílem zájmové virtuální komunity je 

informační výměna. Pole fotografie je nesmírně široké – zahrnuje v sobě chemii, fyziku 
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(vlastnosti optických soustav), mechaniku a mnoho dalších technických disciplín. Dalším 

významným oborem je pochopitelně historie a teorie fotografie, která se spíše váže 

k fotografii jakožto uměleckému dílu, a nikoliv k fotografii jakožto řemeslnému, technickému 

produktu. Sdílení poznatků z výše zmíněných oborů tvoří naprostou většinu obsahu fóra. 

 Může se jednat o spontánní sdílení poznatků, které jsou zcela nové, nebo v současné 

době, když je fórum do velké míry informačně nasyceno, doplnění informací k již otevřeným 

tématům. Zajímavé je, že někteří fórum nechápou primárně jako diskuzní platformu 

v dialogickém smyslu, kdy se každý příspěvek setká s odezvou (jak je obvykle chápáno 

klasické diskuzní fórum), ale spíše jako na reakci nezávislou zásobárnu informací, které jsou 

užitečné samy o sobě. Tak jako v případě uživatele Pentaxisty, který uvádí zkušenost 

s vyvoláním filmu v konkrétní vývojce. 

 
Pentaxista 

 
Dovoluji si připojit další zkušenost. 

Dnes jsem exponoval jeden kinofilm HP5+ v obci Hrčava (nejvýchodněji v ČR) za nepříliš 
dobrých scětelných podmínek. 

E.I. 200, voláno v DS-10 stock po dobu 5:45 (= o 20% zkrácená doba oproti "nominálu" - 
doporučuje Ryuji Suzuki) při 24stC (tedy x0,70), pohyb: 30"//2x/30". 

JAKO VYMALOVANÉ!!! DOPORUČUJI!!!  
 

Příspěvek nereaguje na jiného uživatele (předchozí příspěvek je od stejného uživatele a 

je popisem jiné konkrétní zkušenosti s filmem a vývojkou – jednou z nekonečna variant 

kombinací a mnoha, které jsou subjektivně správné. Uživatel primárně neočekává žádnou 

reakci a příspěvek má sloužit jako návod pro další uživatele. Podstatné je také specifické 

použití jazyka, který se nezaobírá vysvětlováním terminologie a předpokládá implicitně její 

předešlou znalost – bez ní nemá příspěvek pro další uživatele žádnou hodnotu. Běžnější je ale 

taková komunikace, kdy podobný příspěvek je reakcí na dotaz. Tak jako když se uživatel 

MrB14ck ptá ostatních na zkušenost s konkrétním filmem: 

 
MrB14ck 

 
díky - já už je totiž koupil za hodně dobrou cenu tak přemýšlím v čem a jak to máchat...  
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Tilberien 
 

Exponovat jako 120, rodinal 1:80, 20°C, 26 minut, 1. minutu překlápět pak překlopit po 
minutě. 

Volal jsem takhle ty svitky, co se tu loni hromadně koupily a neměl jsem s tím filmem žádnej 
problém.  

 
Uživatel Tilberian odpovídá na kladený dotaz, což je jeden z nejčastějších typů komunikační 

výměny na fóru. Na jeden dotaz mohou reagovat a často reagují různí uživatelé s odlišnými 

zkušenostmi, ale taková odlišnost není zpravidla počátkem sporu. 

 
Materiální pomoc   

 
Jak je vidět z příspěvku výše, Tilberien zmiňuje hromadný nákup filmů. Je to jedna z forem 

materiální výpomoci členů komunity. Dobrovolník se uvolí zorganizovat nákup 

fotografického materiálu (nebo s fotografií souvisejících statků), který je zrovna k dostání za 

výhodnou cenu (může se jednat o filmový materiál s expirovanou dobou použití, chemické 

látky v množství tak velkém, že je cena za jednotku o mnoho výhodnější než koupě v malém 

atd.), a následně rozdistribuovat tento materiál mezi další uživatele.  

Jiným typem materiální výpomoci je prosté darování materiálu nebo jiných věcí 

souvisejících s praxí klasické fotografie. 

Anonymous11 

 
A neuděláme sbírku na mladého temnokomorníka? Někdo daruje trochu ustalovače, někdo 
vývojku, žárovku, hento, totok... Kdekomu něco přebývá, ne? 
Mimochodem- asi by sis měl spíš vyzkoušet malý formátek (10x15, 13x18), než se vrhat 
rovnou na větší. Jo a ze čtverce nemusíš zvatšovat vždy jen čtverec!  
 

Často se také můžeme setkat s nabídkou na vypůjčení techniky za účelem vyzkoušení, tak 

jako u uživatele RHfest: 

 

                                                
11 Anonymous není přezdívka uživatele, pouze značí, že identita uživatele byla deaktivována administrátorem. 
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Ahoj , já mám jiný názor :D  Já ti mohu nabídnout si ošahat 645NII 

 
Když se na fóru objeví nováček, je často odkázán na ty uživatele, kteří bydlí v jeho 

bezprostředním okolí a mohou mu tak v začátcích ukázat základy "řemesla". 

 
Mickael 

 
Nejlip rict odkud jsi a on se nekdo ochotny kdo pomuze najde. 
 
Uživatel Mickael reaguje na žádost o podporu nové uživatelky na fóru. 

4.4.9 Příchod, odchod a návrat 

Příchod 

Ačkoliv fórum není pro zvané, nově příchozí jsou často uvítáni zkušenějšími uživateli a je jim 

pogratulováno k “chvályhodnému” rozhodnutí začít se věnovat klasické fotografii (u mladších 

ročníků, které shledávají klasickou fotografii z nějakého důvodu fascinující), ke které dospěli 

po fotografování na digitální média, tak jako uživatel zdenab2: 

 
zdenab2 

 
Vystihls to opravdu velice pěkně.Nebýt DSLR (digitální zrcadlovka - JD) tak bych se nestal 
temnokomorníkem.Zjednodušeně.kdybych neměl EOS 400D nezačal bych fotit na yashicu a na 
pentax67.Tenkrát jsem zjistil,že mě baví fotit,ale nebaví mě výsledky z digitálu. 

Odlišnou skupinu tvoří ti, kteří se k filmu vracejí po té, co zjišťují, že jim digitální 

technologie z nějakého důvodu nevyhovovala, nebo chtějí používat obě technologie. 

 

yellowhammer 
 
... Fotit sem začal kdysi za komančů - hlavně vláčky v okolí Frenštátu - Zenitkem. 

 ... Bez mučení se přiznám, že jsem prošel jistou digi periodou, z níž mi zůstal Nikon D300 a 
kelímky (objektivy - JD), které úspěšně používám na F100 
 
Výjimečné péče se v jejich začátcích dostává zástupcům ženskému pohlaví, které je na fóru 

v menšině. 
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Kraken 

 
Janinko, cérko zlatá, zdar jak sviňa mezi nama tedy na temnej. Tvá touha směrem ke klasická 
fotografii může být ukojena enem na tychto stránkách, páč sú tu samí dobří ogaři a cérky a 
neenom ti s tej Prahy, ale aji hromada švarných ogarú a cérek s celej, nyní už, Evropy. 

Ešče jednúc vitaj a VĚŘÍM, že pražská sekca, ti určitě a ráda vyjde vstříc. 
 

Uživatel Kraken také zdůrazňuje lokální materiální a informační pomoc ve fyzické podobě, 

která je (převážně v počátcích) klíčová (viz kap. 4.6.1.). 

Odchod  

jkcz 

 
Dobrý den, 

jmenuji se jkcz (jméno nahrazeno přezdívkou). Na TK jsem od jejího zrodu. Pokud to jen 
trochu šlo, snažil jsem se předávat zkušenosti začínajícím temnokomorníkům. TK jsem 
věnoval kus svého volného času a financí (mj. podpora dnes již zaniklého projektu výstavní 
síně). Za to jsem byl bohatě odměněn. Získal jsem spoustu skvělých přátel. Reálných, 
hmatatelných, právě díky tomuto virtuálnímu světu. Počáteční období bylo velmi plodné 
v příjemné přátelské atmosféře. Bohužel v posledních měsících si zde připadám jako ve zcela 
jiném prostoru. Urputná snaha o ideologickou čistotu, "přesahové" verbální útoky na 
teoretiky, trapně dětské kopání do cizích báboviček(ČSF), apod. Vnitřně se s tímto stavem 
nedokážu srovnat a řešením je pro mě v této situaci opustit TK. Tajně doufám, že si věci 
sednou a že se tu třeba někdy v budoucnu zase objevím. Budu se těšit na případná osobní 
setkání s Vámi, nejlépe nad Vaší tvorbou. 
S úctou a přáním Dobrého světla 

jkcz 
 

Uživatel jkcz TK opustil kvůli pocitu, že kontinuita pohodového komunitního života byla 

narušena. V době dokončování této práce je tento uživatel opět aktivní. 

 

Pavel_P 
 

… Jsem tu již přes tři roky a napsal jsem téměř tři tisíce příspěvků. Zpočátku to byly otázky, 
později je snad alespoň trochu vyvážily odpovědi. Ať tak či tak, je to velmi mnoho času, je to 
velmi mnoho slov. Až absurdně mnoho. Je nutno vyvážit tento čas, tyto slova činy. 
…  Nechci se vymanit z kontaktu s vámi, ze setkání, telefonátů, emailů. Jen je již potřeba 
pustit se máminy sukně. A jejím symbolem je pro mě temná. … Opravdu a velmi upřímně 
děkuji vám všem, kteří jste mi na této krásné cestě pomohli. … Děkuji a nashledanou... 
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Ačkoliv uživatel Pavel_P ohlásil svůj odchod, nikdy fórum docela neopustil a přispívá na něj 

dodnes. Mnoho dalších uživatelů ale fórum skutečně opustilo – mezi důvody patří časová 

náročnost jejich hobby, které není kompatibilní s novými povinnostmi, ale i rozpory 

s náhledem na fungování komunitního života (o druhé skupině se rozepisuji v kapitole 

Diaspora). 

Někteří z uživatelů, kteří odcházejí, patrně aby byli dostatečně motivováni fórum 

nenavštěvovat, požádají administrátora o deaktivaci účtu. Jejich přihlašovací jméno a heslo se 

stanou nefunkčními, a pokud tak chtějí být na fóru znovu aktivní, volí si nové uživatelské 

jméno (které je pro snazší identifikaci často podobné tomu starému). 

 

Snek 
 

Vážení přátelé, tento rok je tomu 4. rokem mého působení na TK. Vzhledem ke změnám, které 
nastaly v mém životě, a vzhledem k času, po který se mohu věnovt "fotografování", prosím o 
úplné vymanzání mého uživatelského jména včetně mých příspěvků zde na TK. Děkuji a přeji 
vše dobré do roku 2013.  
 
Uživatel Snek zachází ještě dál a kromě deaktivace své identity žádá i o smazání všech svých 

příspěvků. Tento nestandardní požadavek komentuje jiný z uživatelů, Fill: 

Můj osobní názor: Ten, kdo nějakým způsobem přispívá do společné komunity, ztrácí nad 
svým příspěvkem výhradní vlastnictví (neplést s autorstvím) a ve chvíli, kdy si chce svůj 
příspěvek vzít zpět, nebere si už "jen to svoje" ale bere i ostatním. Je proto třeba rozmyslet si 
předem, zda chci přispívat... 
Kdyby si 5% zdejších aktivnějších přispěvatelů poručilo "smažte mě", mohlo by se smazat 
rovnou celé fórum.  

 
Tento příspěvek má kladnou karmu, když jej ohodnotili minimálně 4 členové fóra kladně 

(pokud by jej někdo ohodnotil i záporně, bylo by k výsledné karmě potřeba více kladných 

hodnocení – takové poznání je za hranicí mých uživatelských práv). Fill vyjadřuje pochybnost 

nad rozhodnutím Sneka smazat i své příspěvky, protože ty jsou informačně hodnotné pro 

ostatní členy komunity (Snek byl jedním z nejvíce aktivních uživatelů s více než 1800 

příspěvky). Snekův uživatelský profil byl nakonec bez komentáře admina pouze deaktivován, 

po nahlédnutí do pravidel je ale jasné, že tento krok byl učiněn v souladu s nimi. V pravidlu č. 
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12 Podmínek užívání se píše: "Veškeré zveřejněné příspěvky se stávají majetkem fóra, 

bez nároku na smazání svých témat/příspěvků při ukončení uživatelského účtu."12 

Návrat  

 

Mnoho z uživatelů, kteří na TK ohlásí svůj odchod, se po nějakém čase vrátí, nebo ho nikdy 

docela neopustí – tak jako uživatel Pavel_P, ten svůj účet nedeaktivoval, pouze po nějaký 

čas na fórum nepřispíval (a patrně se neúčastnil ani jako pasivní pozorovatel). Podobnou 

strategii zvolil i uživatel Luda76: 

 
 

Ahoj vsem.Sakra dlouho jsem se tu neukazal, prestavba RD a premitani o konecne podobe 
"Nove Temne" (komoře - JD) mne zamestnalo na nekolik dlouhych mesicu. Koneckoncu vse 
jednou skonci, skoncilo a jsem tomu rad.  
Dik, Luda76 

 
Notorius 

 
Vitej zpět. ;-) posílám SZ. (soukromou zprávu - JD) 

 
Jedním z těch, kteří se na fórum vrátili je i bývalý administrátor Dany, což se setkalo 

s velkým povděkem:  

 
kraken 
 

Dany je tu!!! Návrat ztraceného syna, mystika a největšího ADMINA tohoto temného plácku 
je již pravdou. 
 

Opuštění fóra je formálně snadné, ale některým uživatelům působí definitivní rozluka 

s komunitou nepřekonatelný problém, který řeší návratem (nebo vytvořením jiné komunity, 

viz níže). Toto zjištění je v rozporu s Van Dijkovým tvrzením, že opustit online komunitu je 

snazší než komunitu organickou (Van Dijk 2006: 166) – nízké transakční náklady totiž působí 

                                                
12 Viz příloha č. 1 Pravidla diskuzního fóra Temná komora 
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obousměrně, uživatel může komunitu snadno opustit i se do ní snadno vrátit. Svou roli může 

sehrát i forma psychické závislosti, kterou popisuje např. uživatel LuzJi: 

člověk nemyslí na to, jak by tenhle čas naplnil lépe třeba v komoře, aby konečně vylezla 
nějaká ta fotka na světlo, ale píše tady tyhle blbůstky. Je to odreagování, ale někdy toho je až 
moc, jak tyhle stránky přitahují ... 
Zrovna jsem si přiinstaloval k Firefoxu prográmek LeechBlock13 Options a hodlám se trochu 
se ukáznit   
... a nebo zjistit, že už jsem závislej     

4.4.10 Diaspora 
 
Část uživatelů fóra TK vyjádřila svůj protest proti zbavení jednoho ze zakladatelů fóra 

moderátorských funkcí odchodem na nově vytvořený server classicart.cz se stejným 

tematickým zaměřením, ale striktně omezeným přístupem. Členové jsou přijímáni jen na 

základě doporučení již přijatých uživatelů. V průběhu roku 2011 také vznikl další server - 

afuk.cz (Asociace Fotografů a Uživatelů temných Komor) se stejným zaměřením, ve kterém 

se klade větší důraz na zkušenější uživatele. Na fóru (na které jsem se také registroval) panuje 

o něco přátelštější atmosféra, daná malou robustností fóra, ať se jedná o členskou základnu, 

nebo počet příspěvků. Větší akcent je kladen na osobní setkávání se nebo výměnu papírových 

fotografií prostřednictvím pošty. Mnoho z uživatelů působí na vícero fórech současně a jejich 

vztahy s ostatními jsou mně jakožto vnějšímu pozorovateli nečitelné. Je zajímavé, že fórum, 

které samo vzniklo štěpením, se nadále dělí (což mnohým uživatelům zvyšuje transakční 

náklady, protože musejí sledovat více webových stránek, pokud chtějí být aktivní i mimo 

komunitu TK). 

4.5 Pohled uživatele - mikroúroveň 

4.5.1 Obecný pohled na fungování fóra 
Řazení příspěvků probíhá od nejstaršího zhora k novějším dolů, diskuze tedy končí 

nejnovějším příspěvkem (viz Příloha č. 1)14. 

Na stránce vidíme pod sebou příspěvky uživatelů, u uživatele vidíme počet příspěvků, 

kterými na fórum přispěl, vybraný obrázek neboli avatar (zde najdeme často portrét uživatele, 

obrázek s motivem nějak souvisejícím s fotografií nebo něco docela jiného), samotný 

příspěvek a volitelně podpis, neboli text, který si uživatel volí a zobrazuje se pod každým 

                                                
13 Tento doplněk pro webový prohlížeč omezuje uživateli přístup na konkrétní, jím vybrané web stránky. 
14 obrázek byl pořízen na počátku roku 2012, kdy bylo v nové verzi redakčního systému řazení opačné, tato 
vlastnost byla ale na četné žádosti změněna tak, aby odpovídala staré verzi 
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příspěvkem. Zvykem je dávat si do podpisu, pokud ho uživatel vyplňuje, životní nebo 

fotografické motto. Vpravo je i políčko pro vyhodnocení kvality příspěvku, které se 

započítává do celkové karmy uživatele. Konečně pod avatarem uživatele může být zobrazen 

obrázek stuhy z filmového materiálu, která značí, že uživatel se stal předplatitelem neboli 

přispěl na chod fóra paušální roční poplatek ve výši 100 Kč (poplatek se od vzniku fóra 

nezměnil a výše limitu není omezena, lze si zaplatit předplatné na mnoho let dopředu). 

4.5.2 Uživatelská hierarchie 
Formální prvky hierarchie 

Základním omezením pro působení na fóru je registrace, kdy si uživatel zvolí svou přezdívku 

a poskytne registrační e-mail, aby tak alespoň částečně mohl ověřit svou fyzickou existenci. 

Bez registrace je možné fórum číst bez omezení, ale není možné přispívat. 

Registrovaní uživatelé mohou v současné době vytvářet témata, přispívat do nich i do 

témat vytvořených ostatními uživateli a bez omezení editovat vlastní příspěvky (editace byla 

do nedávné doby zakázána, aby se předešlo nedorozuměním a konfliktům po zpětné editaci 

příspěvků). 

Moderátoři jsou skupinou uživatelů, která bez nároku na honorář moderuje diskuzi. 

Moderace diskuze znamená v převážné míře editaci témat a příspěvků tak, aby nedocházelo 

k vytváření duplicitních témat a příspěvků, jejich mazáním, spojováním nebo editováním. 

Moderovány jsou také pokusy o flameware nebo trolling (záměrné vyvolávání hádek a 

konfliktů). Práva moderátorů jsou tak technologicky vyšší než práva běžných uživatelů, 

protože umožňují editovat nebo mazat nikoliv pouze svoje vlastní ale i cizí příspěvky. 

Administrátoři jsou skupinou, která má jako jediná oprávnění měnit nejzákladnější prvky fóra, 

počínaje grafickým designem a nejrůznějšími volbami v redakčním systému konče. 

V současné době je na temné komoře jeden administrátor a jeden uživatel, který má formálně 

titul Administrátor pro věci politické a sociální, ale jedná se pouze o čestný titul a uživatel 

v současnosti pravděpodobně nedisponuje ani moderátorskými funkcemi. 

Kromě této nejzákladnější hierarchie, dané mírou kontroly nad příspěvky, lze 

hierarchizovat komunitu i podle jiných atributů. Různí uživatelé se těší různé míře prestiže. 

Ta se odvíjí z mnoha prvků, o jejichž výčet se nyní pokusím. 

 Obecně lze říci, že prvním podstatným ukazatelem, zda se bude uživatel těšit zvýšené 

míře prestiže, je počet příspěvků, které na fórum napsal. Počet příspěvků je číselně zobrazen u 
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každého příspěvku jednotlivého uživatele, a představuje tak snadno kvantifikovatelný údaj, 

který vede k nejsnazšímu určení toho, do jaké míry jest uživatel pokročilým a tedy i uznání 

hodným. Podle počtu příspěvků je pod přezdívkou/zvoleným jménem uživatele i orientační 

slovní zobrazení jeho dosavadní aktivity podle počtu příspěvků (kdy 0-99 příspěvků značí 

název "Nováček", 100-999 "Dost toho nakecá", 1000 až 2999 "Tlampač (grafoman)" a více 

nebo rovno 3000 pak "Princ Kydoň". 

 Dalším formálním prvkem prestiže je, zda je člen předplatitelem. Příspěvek činí 100 

Kč ročně a je zcela dobrovolný, peníze platí technický provoz a pokrývají například náklady 

na workshopy na srazech. V samotném fóru nepřináší předplatné žádné hmatatelné výhody a 

jediný rozdíl mezi přispěvatelem a registrovaným uživatelem je v obrázku stuhy pod 

avatarem. Tento faktor může hrát jistou roli ve vnímání uživatele, který je brán vážněji a jeho 

dotazy jsou spíše nebo přednostně zodpovídány zkušenějšími uživateli. Zřídka se objevuje i 

názor, že přispívat na chod fóra by mělo být něco jako nepsaná povinnost a splacení dluhu, 

protože komunita nabízí informace, které jsou neocenitelné. 

Neformální prvky hierarchie 

Krom na první pohled pozorovatelných faktorů přispívajících k hierarchizaci uživatelů na fóru 

existuje i mnoho dalších, které mají vliv na uživatelskou prestiž. Kvantitativně těžko 

uchopitelné, ale přesto hmatatelné zvýšení prestiže se odvíjí od relevance a informační 

hodnoty příspěvků. Kvalita příspěvků je dokonce podstatnější, než to, zda je uživatel 

přispěvatelem, nebo počet jeho příspěvků. Má-li bohaté znalosti chemie, exponometrie, 

optiky nebo mechaniky, je ostatními uživateli veleben. Jako třeba uživatel chemik: 

Wow, asi bych se měl vyjádřit    
Je mi líto, soda na praní je uhličitan sodný, Na2CO3 
Hydrogenuhličitan sodný, NaHCO3, je tzv. soda jedlá. 
 
Obě dvě soli (ale třeba i hydroxid sodný, někdy nazývaný Red Devil Lye   ) lze použít k 
rozpuštění vitaminu C, ale pro přesnou přípravu askorbanu sodného budou navážky odlišné.  
O tom třeba příště.  
 

Uživatel sokolík na jeho vysvětlení reaguje pozitivně: 

Tajemný pan chemik opět zjeven na stránkách TK ! Kde jste se toulal ? Jsem samozřejmě 
rád,že jste zase zpět i když jste možná muž dvojí existence      

Dalším podstatným prvkem prestiže je fyzická známost. Pokud se uživatel účastní srazů 

komunity nebo se stýká s jinými uživateli i mimo hranice virtuálního prostoru fóra, jeho 
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prestiž je vyšší. Potvrzuje se tak teorie, že rozdíl mezi virtuální a skutečnou komunitou je do 

velké míry uměle vytvořený, protože často se nejužší kruh stálých uživatelů zná i mimo fórum 

(a nezáleží na tom, zda se znali předtím, nebo až prostřednictvím fóra). 

 

4.5.3 Lurking 

Lurking je specifická strategie spočívající v sledování aktivity v online prostoru, aniž by se jí 

(potenciální) uživatel účastnil. Fenomén lurkingu se zkoumá pouze obtížně a je obdobný 

problému non-response v sociologických dotazníkových šetřeních.15 Z důvodů absence 

projevu nemůžeme na základě našich dat fenomén lurkingu důvěryhodně popsat, protože 

někteří uživatelé nebo “nahlížeči” vždy zůstanou pasivními. Na druhou stranu můžeme na 

lurking nahlížet zpětným pohledem uživatelů, kteří jej přiznávají jako počáteční taktiku, kdy 

samotnému přispívání předchází lurking, během kterého jsou vstřebána nepsaná pravidla a 

rituály fóra. Jako příklad nám může posloužit příspěvek uživatele Buba: 

 
Těší mě nález tohoto webu, po letech používání d......u (digitálu - JD) (prý se tady to slovo 
nesmí říkat) mi začalo zase chybět to kouzlo temnokomoření.-), Díky všem tady za inspiraci a 
hlavně za užitečné rady! 

B.  
 

Na tomto příspěvku by nebylo nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o uživatelův úplně první 

příspěvek.  Již ten je poučený jedním ze základních stavebních kamenů tvořících skupinovou 

identitu fóra – slovo digitál “je dobré” z komunikace na fóru úplně vynechat – jinými slovy – 

ačkoliv autor na fóru proklamativně začíná, již si nějakým způsobem (a nejpravděpodobněji 

pomocí lurkingu) osvojil autocenzurní mechanismy na fóru běžné a očekávané. 

4.5.4 Karma 
 
Karma (neboli ukazatel oblíbenosti) je jedním z prvků, které se na fóru objevily po aktualizaci 

na novou verzi systému. V praxi vypadá tak, že u každého (cizího) příspěvku se uživateli 

objeví možnost ho ohodnotit, pozitivně, nebo negativně. Hodnocení se sčítají a započítávají se 

do ukazatele karmy, který lze dohledat u každého uživatele po vstupu do jeho profilu. Protože 

                                                
15 Některé teorie předkládají tezi, že lidé, kteří se z nějakých důvodů odmítají zúčastnit dotazníkových šetření, 
jsou specifická (a tedy nenáhodná) skupina a jejich absence ve výběru působí zkreslení výsledků výzkumů 
neočekávaným a neměřitelným směrem (neznáme-li charakter této skupiny nemůžeme ji dokonale navážit). 
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se ale do karmy zahrnují i výsledky hodnocení fotografií, které uživatel má v galerii (pokud 

tedy volí takovou formu prezentace), je karma komplexním ukazatelem hodnotícím kvalitu 

příspěvků a fotografií – ze samotného čísla tedy nelze určit, jak jsou hodnoceny uživatelovy 

příspěvky. Je zajímavé, že osoba administrátora je z této formy hodnocení vyloučena, její 

postavení je nerovné vůči ostatním uživatelům. 

 

4.6 Temná komora a vnější svět - makroúroveň  
 

4.6.1 Politika 

 
Stříbrokaz 

 

Člověče, já mám s tím soudruhováním jaksi problém. Ano, jsem "Husákovo dítě, Ale rudý 
(nemyslím Ferrari ) ) mají v naší rodině vroubek. Uznávám, že sprofanovali krásný slovo, ale 
mají na kontě o dost horší věci. 
Ale dost, o politice se na TK nemluví. 

“O politice se na TK nemluví,” říká uživatel Stříbrokaz. Alespoň ne o takové, ve které by 

vystupovali politici. Například téma o smrti Václava Havla (tedy o relativně nekontroverzní 

osobnosti) bylo uzamčeno (není možné do něj nadále vkládat příspěvky). Moderátor Pavel_P 

to odůvodnil následovně: 

 
Přátelé, ač se tato událost hluboce dotýká mnohých, temná komora přeci jen není místo, kam 
by diskuze o podobných věcech patřila. Nezlobte se, ale toto téma zamykám. Děkuji za 
pochopení.  

 
Chápeme-li ale politiku jako zájem o dění na nadinviduální úrovni, o stav české společnosti, 

pak se k ní vyjdařuje mnoho z aktivních uživatelů TK. V části fóra s podtitulem Komunita se 

nálézá sekce Krakenovo království, kam mohou uživatelé vkládat své úvahy a postřehy. 

Některé prezentují dojmy z filmu nebo výstavy, jiné se vyjadřují k mediální masáži, snadnosti 

půjček etc. Uživatel hypnogen píše: 

 

Máš svým způsobem pravdu. Mě osobně právě spíše zlobí ta obecná rovina české demence, 
která se promítá zkrátka všude - včetně fotografie... a jednorázovky a digi jsou toho pro mě 
důkazem. 
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Zkrátka chci všechno HNED! a nejlíp bez námahy či zadarmo. Když chci auto, vemu si 
leasing; když chci barák, vemu úvěr; když chci domácí kino, vemu půjčku... když chci obrázky, 
fotím na digi (protože je mám hned, jsou zadarmo, nemusím u toho přemýšlet apod.) 

 
Uživatel jenda1250 srovnává v příspěvku českou a norskou společnost: 

 

Ostatní aspekty života místních mě ale doslova ohromují. Velký smysl pro komunitu, 
dobrovolnictví, aktivity pro školu, s dětma, výstavy, koncerty, kulturní akce, všichni vzdělaní, s 
širokým rozhledem, čtou knížky. Zájem o životní prostředí, politiku (včetně aktivního členství 
ve stranách), … V ČR je pěkně zatuchlo, individualizmus, nevzdělanost, a hlavně nezájem o 
dění ve společnosti. Skrátka všeobecně špatná atmosféra, všichni jsou otrávení (nejen z 
politiky), ale nehodlají zvednout prdel a začít u sebe. …Tady si to náramě užívám. Ne falešný 
pozitivní myšlení (jak nás učej personalisti pořád se usmívat ala Eva Holubová ve Skřítkovi), 
ale ryzí, skutečná radost ze života u všech věkových kategorií. 

 
Postavili jsme se do roviny ukřivděných, těch, po kterých se jenom šlape. Chceme v této pozici 
být a ostatní to respektují a prostě po nás šlapou. Tak trochu je to možná i případ komunity 
lidí zabývajících se klasickou fotografií, masochisticky se nám líbí že nám ostatní nerozumí a 
posmívají se. Zároveň máme nosánek nahoru protože přece MY děláme tu SPRÁVNOU 
fotografii. Takový to čecháčkovství. 

 
Tento komentář lze vidět jednak jako kritiku české společnosti, ale i jako kritiku komunity 

TK, která je vůči okolí uzavřená. V rovině uživatele ale dochází ke střetům i mimo diskuzní 

fórum a mimo kontext fotografie. Konkrétní kritiku veřejného života a “moci” peněz nabízí 

uživatel Achernar: 

 

Dovolte mi pohled cynika: ve verejnem zivote nemuzu nevidet /vzdor prevzacnym vyjimkam/ 
jednu jasou korelaci: vzdycky zvitezi ten nazor, za kterym je vice penez /to je vystizna 
formulace L.Vaculika/. Muzeme to videt vsude: na vladni urovni dostane vzdycky nejvic penez 
doprava a prumysl a vzdycky nejmin skolstvi a kultura. … 

 
Tento názor podporuje i uživatel Jirinol: 

 
… naprosto  souhlasím s  Achernarem.  Z míst pro  žití  se  stávají jen  místa pro vydělávání  
peněz, a to dost bezohledným způsobem.  
 

A naopak mu oponuje uživatel Fabius: 
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vážně? ... shodou okolností teď zpracovávám historické fotografie Brna z doby před 40-20 
lety. Šedivé a věkem sešlé fasády, část domů podepřená lešením, rozkopané ulice, 
poloprázdné výklady socialistických obchodů v nich se značky jako Kodak, Nikon etc. fakt 
moc nevyskytovaly. … Naproti tomu nákupní centra přetékající zbožím z celého světa, 
moderně oblečení lidé, opravené fasády, rekonstruované náměstí, 4 miliony aut 
registrovaných v ČR. 
Další uživatelé polemizují s tím, co je ukazatelem “lepší společnosti” jako jj16: 

zrovna tohle bych neprezentoval jako příklad změny k lepšímu, možná jsem divnej, ale 
například nákupní centra, přeplněná zbožím z celýho světa, se mi z duše protíví … 
Debata se dále rozvinula a pokračovala bez jasně určitelného vítěze a poraženého. Je na 

úrovni, věcná a obě strany mají své pevné argumenty. Nakonec bylo téma, původně věnované 

bankrotu firmy Kodak, vyhodnoceno jako netematické (nesouvisející s klasickou fotografií) a 

uzamčeno. 

 

 

4.6.2 Temná komora a vnější (online) svět 

Tato práce zkoumá chování a jednání uživatelů v prostředí jedné zájmové komunity v jednom 

konkrétním webovém prostoru. Bylo by ale chybou domnívat se, že jen proto, že je tak 

výzkum postaven, nachází se i uživatelé v izolaci tohoto prostoru. Abych se pokusil tento 

náhled vyvrátit, stručně nastíním svou osobní zkušenost s tím, jak je TK součástí 

kyberprostoru. Když jsem se registroval na jiné česko-slovenské fórum o klasické fotografii, 

jeho uživatelé již měli povědomí o mém působení na TK a přivítali mě v duchu “již se 

známe”. Jiný uživatel z TK mne požádal o přátelství na Facebooku, další mne (aniž by tušil 

spojitost mé fyzické osoby s těmito dvěma virtuálními identitami – na TK a ČSFD mám jinou 

přezdívku, narozdíl od něj, což umožnilo jeho identifikaci) má v “oblíbených uživatelích” na 

serveru o filmu csfd.cz. Já sám jsem si přidal několik lidí z TK, jejichž tvorba mne zaujala, na 

základě jejich přezdívek jako „kontakty“ (obdoba přátel na Facebooku) na stránkách 

zabývajících se sdílením fotografií flickr.com. Na podobném serveru – deviantart.com, se mi 

pod fotografií objevil komentář od mně neznámého uživatele oliverman: “Jako G. Le Gray, 

moc pěkný dílo. A zdravím z TK.” Na těchto příkladech je vidět, jak může docházet k 

propojení uživatelů, kteří se znají z prostoru Temné komory, aniž by tento prostor taková 

propojení podporoval. Vlastní iniciativa uživatelů nebo prostá náhoda ve spojení s 

                                                
16 Uživatelské jméno jsem změnil, protože je možné, že je stejné jako uživatelovo občanské jméno. 
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používáním stejné přezdívky v prostředí internetu umožňuje identifikaci a propojení uživatelů 

online i mimo fórum. 

Žádost o přátelství na sociální síti Facebook od jednoho z uživatelů mne překvapila. 

Nepoužívám na něm své skutečné jméno ani přezdívku z fóra. Až při nabídce instalace 

aplikace pro vyhledávání přátel přes e-mail, která se mi na Facebooku objevila, mi došel 

uživatelův postup. Jeho jméno bylo uvedeno mezi těmi, kteří si našli přes 30 přátel 

prohledáním svého e-mailového účtu. Tento uživatel je na fóru TK velice aktivní a ochotný 

jak po stránce informační, tak materiální pomoci, kdy často distribuuje velmi levný 

fotomateriál (vyzvednutí materiálu se konzultuje prostřednictvím mailu, nikoliv nástrojů 

fóra). Podobně aktivní je i na Facebooku, kde se zabývá převážně politickými tématy a 

ekologicky zaměřenými tématy. Prostřednictvím mailu mne také vyzval k podepsání online 

petice, což jsem mu vzhledem k jeho pomoci mně a ostatním nijak nezazlíval. Podobně tento 

uživatel jednal nejen v mém případě, ale i u dalších členů fóra – využil sociální kapitál z fóra 

pro to, aby se pokusil ovlivnit věřejný zájem. 

	  
	  

5 Diskuze 
	  
Po celou dobu mého výzkumu mi tanula na mysl stejná otázka. Má to smysl? Jistě, popsat, 

zachytit a vysvětlit mechanismy, normy, vzorce, sdílenou identitu. Není to ale jen pozorování 

skupiny mužů středního věku, jak se v jednu chvíli z nepodstatných příčin hádají a jindy jsou 

stejně nebo ještě více nepochopitelně laskaví k jiným a neváhají obětovat svůj čas a peníze k 

tomu, aby pomohli někomu, o jehož reálné identitě nevědí zhola nic? Když se řekne 

etnografie, představím si klasický výzkum Street Corner Society (1942) Williama Foote 

Whytea. Kariéra postavená na dvou letech postávání na rohu. A ani jeho vysvětlení vlivu 

hraní kuželek na hierarchii skupiny mne zcela nepřesvědčila o přínosu pro sociologii, natož 

pro společnost. Na následujících řádcích se pokusím alespoň o to první – aby tato práce byla 

přínosná pro mé obory. Na základě svého pozorování se chci ohradit vůči dvěma zavedeným 

konceptům. Myslím si, že je třeba znovu zvážit užitečnost rozlišení mezi tradiční (organickou, 

jak píše Van Dijk (2006: 166)) a online (virtuální) komunitou. A dále (a zde se už nabízejí 

slova Henryho Jenkinse, použitá v podobném kontextu: „Nezacházím nyní moc daleko?“ 
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(2006: 246)) navrhuji, abychom podobně uvažovali i o i hranicích mezi pojmy zájmová a 

“angažovaná” komunita. 

 

5.1 Online a offline komunita - zbytný konstrukt? 
 

Důvod, proč jsem se začal zabývat komunitou TK, byla fascinace tím, jak zde uživatelé 

opravdu drží pospolu a neváhají obětovat hmotné prostředky pro ostatní, aniž by s nimi měli 

společného něco jiného než zájem a virtuální prostor, na kterém diskutují. Nyní se domnívám, 

že je to právě povaha jejich zájmu, která zapříčinila, že si lidé pomáhají způsobem, který jsem 

před tím nezakusil. Klasická fotografie je především hmotná, je to kus papíru. Něco, co se 

nedá na rozdíl od digitální fotografie dokonale přenést na internet. A proto funguje komunita 

tak, aby tento problém obešla – je mnohem více offline – srazy počínaje, nabídkami na osobní 

úvody do tajů klasické fotografie nekonče. Tím se nesnažím říct, že by byla tato online 

komunita lepší než jiné. Je prostě jen funkční a úspěšná. Jiné online komunity nevyžadují tak 

velkou část offline, protože jsou úspěšné i bez toho, jejich zájem souvisí s offline aktivitami 

méně (jako jsou všechna fóra o digitální fotografii). Setkávání tváří tvář může ale znamenat, 

že vazby v komunitě budou silnější. Je zřejmé, že pokud bude penetrace obyvatel internetem 

růst alespoň ve stejné míře jako dosud, je jen otázkou času, kdy bude každá komunita online 

(alespoň do nějaké míry, ve které bude online část tvořit komunikačně-organizační platformu, 

databázi fotografií dokumentujících aktivitu komunity atd.). V minulosti musela komunita, 

jejíž členové se scházeli výhradně nebo ve velké míře pouze online, bojovat o status online 

komunity (jinými slovy, někteří autoři zpochybňovali nárok na status komunity). K úplnému 

zrovnoprávnění s organickou komunitou ale dle mého názoru dojde až tehdy, když 

přestaneme rozlišovat mezi online a offline komunitou. Stále je přitom vhodné zkoumat, 

jakou část tvoří online a jakou část offline aktivity, sledovat sílu vazeb mezi uživateli a další 

ukazatele.	  

5.2 Význam diferenciace zájmové a angažované komunity 
V teoretické části jsem uvedl, že i sledování zájmové komunity nám může být užitečné, jde-li 

nám o zájem lidí o veřejné dění. Samotné rozlišení toho, kdy se jedná o zájmovou a kdy o 

angažovanou komunitu je problematický. Například Weiyu Zhang (2006) zodpovídá svou 

výzkumnou otázku jak online diskuzní skupina funguje jako podřízená veřejná sféra na 

příkladu komunity filmových fanoušků. Přesto jsou zájmové komunity považovány za 

prostor, který je apolitický (viz kapitola 2.7.7).  Pokud se jedná o uživatele samé, i mezi nimi 
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panuje relativní shoda, že politika je nevhodné téma (protože se netýká tématu diskuzního 

fóra a je zdrojem konfliktu). Paradoxem zůstává, že diskuze o politice na TK není vulgární a 

mimotematická (tak jako ta na zpravodajském serveru Aktuálně ve výzkumu Jiřího Hlouška 

(2010)) a z pohledu deliberativního modelu je tedy hodnotnější. Také se domnívám, že pokud 

se oprostíme od dělení zájmové a angažované komunity, objeví se před námi nové možnosti 

výzkumu takových obyvatel, kteří projevují starost o komunitní (nebo veřejný) život, ale 

politiku v tradičním slova smyslu považují za zdiskreditovanou a nehodnou zájmu.  
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6 Závěr 
Tato práce se zabývá fenoménem komunity v online prostředí. Dělí se do tří celků, na 

teoretickou část, praktickou část a diskuzi, ve které se věnuji nejzajímavěším poznatkům a 

konfrontuji je se zdroji z teoretické části. 

V té jsem nejprve rekapituloval poznání o nových médiích, která v čele s internetem 

online komunity umožnila, a posléze jsem shrnul několik přístupů k online komunitám a teorií 

zabývajících se potenciálem internetu zefektivnit a zdokonalit fungování demokratického 

uspořádání společnosti. Mezi popsané teorie patří teorie veřejné sféry a model deliberativní 

demokracie.  

Pro praktickou část jsem si jako metodu zvolil etnografický výzkum v online prostředí. 

Po dobu přibližně dvou let jsem byl zúčastněným pozorovatelem na diskuzním fóru o klasické 

fotografii Temná komora (na webu temnakomora.cz). Své poznatky jsem kategorizoval do tří 

podkapitol, každá reprezentuje jednu z úrovní – uživatelskou - mikroúroveň, komunitní - 

mezoúroveň a společenskou - makroúroveň. Na mikroúrovni jsem popsal obecné fungování 

fóra z pohledu uživatele, uživatelskou hierarchizaci a také fenomén lurkingu. V části 

zabývající se úrovní komunity jsem se zabýval komunitní praxí, okolnostmi vzniku fóra, jeho 

psanými a nepsanými pravidly, specifickým jazykem a sdílenou praxí uživatelů, které 

používali jako nástroj posílení skupinové identity. Dále jsem se také věnoval vztahu online 

komunity k offline světu a stručně jsem načrtl vývoj mnou pozorovaného fóra na příkladu 

změn ve způsobu moderace a řešení konfliktů. Na úrovni společenské jsem řešil, jak se 

komunita vztahuje k otázkám politiky a veřejného života. Doplnil jsem svá propojení s 

ostatními uživateli v online prostředí mimo rámec prostoru diskuzního fóra. 

Mnou sledované fórum disponuje silným pocitem sounáležitosti a skupinová identita je 

vytvářena pomocí jazykových her a sdílených praxí, které spočívají také vymezováním 

klasické fotografie vůči diskurzu digitální fotografie i moderní, “digitální” společnosti. Mezi 

další podstatné nástroje posilování skupinové identity patří různé formy pomoci, které se 

neomezují na online prostředí, ale zasahují i do offline života uživatelů. 

V diskuzi se snažím obhájit rozmělnění dualismu online a offline komunity a navrhuji, 

aby byl poměr aktivit online a offline hodnocen také podle tématu, kterému se komunita 

věnuje. Dále usiluji i o zvážení udržování hranic mezi zájmovou a angažovanou komunitou. 
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7 Summary 
My study addresses the phenomenon of community in the online environment. It consists of 

three parts; theory, practice, and a discussion on the most notable findings and their 

confrontation with mentioned sources. 

The theoretical part summarizes existing knowledge of new media, which allowed 

online communities to emerge, and several approaches to the phenomenon, together with 

hypotheses about the potential of the Internet to streamline and improve democratic structure 

of society, i.e. public sphere theory and model of deliberative democracy. 

The primary methods applied in the practical part are ethnographic research and 

participant observation in the online environment. For approximately two years I was 

involved in Temná komora, a discussion board about classical photography 

(temnakomora.cz).  My findings were summed up in three sections, each one of them 

representing a certain level; a user /micro level, a community/meso level, and a societal/macro 

level. The micro level describes general functioning of the board, as it appears to a user; user 

hierarchy; and lurking. The community level addresses community practice, origins of the 

board, its written and unwritten rules and specific language, and shared practices used by the 

users in order to strengthen their group identity. Furthermore, I studied the community’s 

relationship to the offline world and briefly outlined the board’s development during the 

observation period, using changes in moderation and conflict resolution as illustrative cases. 

The societal level covers the community’s stances on politics and public life. I also added my 

dealings with the users outside of the discussion board. 

The observed board displays a strong sense of unity. The group identity is created via 

language-games and shared practices, e.g. contrasting classical photography with digital 

photography discourse and our modern, “digital” society. Other essential instruments of 

community strengthening include various forms of help, which aren’t limited only to the 

online environment, but also extend to the users’ offline lives. 

The discussion opposes the dual view of “online” and “offline” communities, and 

suggests to evaluate the ratio of online and offline activities in view of the community’s main 

subject. Finally, the separation between a hobby community and an engaged community is put 

forward for reconsideration. 
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Informace o php-bb online dostupné na https://www.phpbb.com/about 

Vajdová, Z. Nové slovo do sociologického slovníčku: deliberace 

 2010 online  http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=426&lst=103 

Symbian fórum, online dostupné na http://www.symbianforum.cz  

Temná komora, online dostupné na http://www.temnakomora.cz  
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Příloha č. 2: Pravidla fóra Temná komora 
 

1) Hlavním cílem komunitního serveru temnakomora.cz (dále jen TK) je podpora 
klasické fotografie pořízené a zhotovené klasickým procesem. Tímto chce TK 
přispívat k zachování a šíření tradičních metod tvorby fotografií. TK proto není 
prostorem pro diskuze o jiných, s klasickou fotografií nesouvisejících tématech, krom 
vláken k tomu určených. 

2) Prosíme všechny registrované členy TK, aby se snažili být pro TK přínosem, ne jenom 
pasivně čerpat informace. Jedině tím je možné zajistit, aby TK mohla fungovat, a být 
prospěšná všem svým uživatelům. 

3) Všechny nově příchozí prosíme o krátké představení se ve vlákně k tomuto určeném. 
Množství konkrétních informací, necháváme na zvážení každému jednotlivci.Stačí jak 
vám říkají, co vás k fotografii přivedlo, jak dlouho se jí zabýváte, co, proč, čím a jak 
fotografujete. 

4) Debatu na TK vítáme a podporujme.Jakékoliv, byť i jen zárodky, hádky nikoliv. Je 
naprosto nezbytné, aby každý člen TK byl vždy zdvořilý k ostatním. Znevažující, 
jakkoliv ponižující či “rozčílené” příspěvky nebudou tolerovány. Pamatujte že psaná 
komunikace často vede k nedorozumění, neboť jí chybí vizuální a hlasová část 
projevu. Proto si důmyslně rozmyslete zveřejnění všeho co napíšete. Přísně je 
zakázána diskuze o osobě autora. 

5) Pokud považujete jakýkoliv příspěvek ve fóru za nevhodný či urážlivý, upozorněte na 
něj moderátory mocí tlačítka u příspěvku. Tito dle uvážení podniknou příslušné 
kroky.V případě, že se proviníte proti pravidlům TK nebo dobrým mravům se můžete 
stát cílem sankcí od napomenutí a až po dočasné či trvalé zamezení přístupu do fóra. 
Rozhodnutí moderátora je konečné a nediskutuje se o něm. 

6) Propagace a reklama komerční činnosti je možná pouze po domluvě s adminem. Pro 
soukromé nákupy a prodeje lze využít sekci bazar a hromadné nákupy. 

7) Diskuze související s pořizováním fotografií digitální cestou, nebo digitální 
reprodukce, z meritu věci, na TK nepatří. Toto se netýká zveřejňování 
digitalizovaných verzí obrázků(scany, přefocení) a ilustrací nějakého procesu nebo 
postupu. Zveřejňování digitálních, dříve zmíněných verzí není zakázáno, musí být 
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však takovéto fotografie označeny poznámkou na toto upozorňující. TK sama o sobě 
není proti digitálním technologiím. Její zaměření však diskuzi na tato témata odkazuje 
jinam na internet kde je dostatek vhodnějšího prostoru. 

8) Pamatujte, že moderátoři TK pracují dobrovolně a zdarma ve svém volném čase. Proto 
buďte shovívaví k jejich občasné časové indispozici a pokud možno jim za jejich práci 
buďme vděční. 

9) V případě neslušného, vulgárního nebo jinak nevhodného chování moderátor (nebo 
admin) může udělit uživatelům varování jako upozornění na nevhodné chování. 
Jestliže uživatel bude v nevhodném chování pokračovat, může dostat další varování. V 
případě třetího varování dostane rovnou i zákaz na fórum přispívat po určitou dobu 
(podle situace), případně úplný zákaz vstupu na fórum. Nevhodným chováním se 
myslí spamování, zakládání off-topic v tématech jiných uživatelů, hrubé urážení, ale i 
porušení jiných pravidel fóra. 

10) Provozovatel fóra, administrátoři fóra a ani moderátoři fóra jednotlivých sekcí 
nenesou žádnou odpovědnost za příspěvky a jejich obsah. 

11) Warez, linky na cracky programu a jiné odkazy na nelegalní obsah jsou zakázané. 
Tyto témata budou mazány. 

12) Pravidla jsou aktualizována dle potřeb provozovatele, které se může přizpůsobovat i 
chování uživatelů fóra. Pokud se změnou nebo doplněním nesouhlasíte, jste povinni 
zažádat o zrušení uživatelského účtu. Veškeré zveřejněné příspěvky se stávají 
majetkem fóra, bez nároku na smazání svých témat/příspěvků při ukončení 
uživatelského účtu. 

 


