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Abstrakt 

Diplomová práce Proměna komunikačních modelů v kyberprostoru se zabývá 

problematikou komunikace na pěti současných sociálních sítích (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube a Instagram).  

První část práce je věnována popisu komunikačních modelů, které jsou teoretickým 

východiskem při analýze komunikace na sociálních sítích. Jedná se o přenosový 

komunikační model, kulturální a rituálový komunikační model, Jakobsonův komunikační 

model, propagační model, komunikační schémata Viléma Flussera a Novou komunikaci 

školy Palo Alto. Síťová komunikace prošla a stále prochází velmi rychlým vývojem, proto 

již některé modely nejsou pro charakteristiku této komunikace dostačující a je potřeba 

definovat nové rysy komunikace na sociálních sítích, která se proměňuje v závislosti na 

technologiích a požadavcích současné společnosti.  

Komunikace na sociálních sítích je charakteristická intenzivní aktivitou uživatelů, 

cyklickým procesem komunikace, aktuálním a spontánním způsobem komunikace, v jehož 

středu stojí uživatel sociálních sítí. 

  



 
 

 
 

Abstract 

Diploma thesis The transformation of communication models within cyberspace deals with 

the topic of communication on five current social network sites (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube and Instagram). 

First part of the thesis focuses on theoretical background of traditional communication 

models. Selected models include: Shannon and Weaver Communication Model, Cultural 

and Ritual Model, Jakobson´s Model, Publicity Model and communication model created 

by Vilem Flusser and Palo Alto School. Networked communication has been undergoing 

fast development which has caused that some communication models became obsolete. 

Thus it is necessary to define new communication features on social network sites, since 

these changes in conjunction with technology development and needs of contemporary 

society. 

User activity, cycle and egocentric communication processes, up-to-date and spontaneous 

content are the characteristic features of current communication on social network sites. 
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Úvod 

Současný stav komunikace na sociálních sítích je výsledkem překotného vývoje 

komunikačních technologií. Vývoj probíhá tak rychle, že na něj nestačíme reagovat. 

Nedostává se nám času, abychom si na nový způsob komunikace zvykli, naučili se ho 

používat, uvědomili si jeho pozitivní a negativní aspekty. Sotva uchopíme jeden 

internetový komunikační nástroj a už se objeví další, který nás nutí, abychom byli jeho 

aktivními uživateli. Proto je potřeba komunikaci na sociálních sítích analyzovat, popsat její 

charakteristické rysy a uvědomit si, jak probíhá. Jen tak ji můžeme pochopit a může nám 

efektivně sloužit. 

Pojem sociální síť v této práci užívám pro vztahy, které se udržují online v prostředí 

kyberprostoru za účelem vzájemné interakce a výměny informací. Tyto vztahy mohou 

vznikat v reálném prostředí či v prostředí internetu. Uživatelé sociálních sítí vytváří 

propletenec specifických vztahů, které by v reálném světě často neobstály a rozpadly se.  

V první části práce se věnuji vývoji komunikace a popisu jednotlivých komunikačních 

modelů. Pro účely práce jsem vybrala komunikační modely, které charakterizují vývoj 

pohledu na komunikaci od prostého přenosu informace až po komunikaci jako způsob 

utváření sociální reality. Zvláštní pozornost pak věnuji komunikačním schématům Viléma 

Flussera a Nové komunikaci školy Palo Alto. Vilém Flusser ve své publikaci 

Komunikológia popsal několik různých komunikačních struktur s důrazem na to, že každá 

komunikace vyžaduje jiný komunikační model. Tento odklon od jednoho univerzálního 

komunikačního modelu vnímám jako velmi podstatný pro komunikaci na sociálních sítích, 

protože každá síť využívá jiné komunikační kanály a vyhovuje jí tak jiný model 

komunikace. I v rámci jedné sítě se často setkáváme s kombinací různých kanálů. Nová 

komunikace školy Palo Alto, pak klade důraz na to, že se jedná o cyklický proces, kdy 

každý prvek, který je součástí komunikace, ovlivňuje svou činností (či nečinností) chování 

všech ostatních prvků v komunikačním schématu. To je pro sociální sítě zcela zásadní. 

Každý uživatel sítě svou aktivitou ovlivňuje aktivitu ostatních uživatelů, kteří na něj na síti 

reagují a spouští tak řetězec reakcí. Sociální sítě jsou velmi interaktivní prostředí, kdy akce 

jednoho, vyvolá reakci mnoha dalších. 

V druhé kapitole se zaměřuji na popis kyberprostoru, který slouží sociálním sítím jako 

nezbytná platforma jejich existence. Technologické možnosti internetu stejně jako média 
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ovlivňují způsob, jakým zde komunikace probíhá. Podrobně se věnuji charakteristikám 

Webu 2.0 a jeho proměně v současný Web 3.0, který odpovídá potřebám sociálních sítí. 

Druhá část práce je již zaměřená konkrétně na sociální sítě. Nejprve představuji jejich 

vývoj, specifické rysy, které je odlišují od původních sítí a poté charakterizuji konkrétní 

sítě – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a YouTube. Tyto sítě jsem zvolila záměrně, 

protože pro každou z nich platí jiná specifická pravidla komunikace. Facebook je zaměřen 

na udržování vztahů, které vznikly mimo internetové prostředí. Twitter je spíše informační 

síť, která nám zprostředkovává zajímavé „tweety“ či „retweety“ ostatních uživatelů. 

LinkedIn je profesní síť sdružující kontakty, které uživatelé navazují v pracovním životě. 

YouTube nám umožňuje sdílet a sledovat videa a hudební klipy. A konečně Instagram je 

síť, která slouží výhradně ke zveřejňování zajímavých fotografií z našeho života. Přestože 

to jsou všechno současné sociální sítě, každá z nich funguje na odlišném principu a to se 

pochopitelně promítá do způsobu jejich užívání a komunikace. Tomu se věnuji ve čtvrté 

kapitole této práce, kde aplikuji komunikační modely popsané v první kapitole na 

komunikaci probíhající na těchto sítích.  

Sociální sítě jsou oblast, která je neustále v pohybu a co platilo včera, nemusí platit dnes. 

Velmi rychle se staly součástí každodenní interpersonální komunikace. Není to jen 

okrajová záležitost pro pár počítačových nadšenců, ale nový způsob, jak komunikovat 

s okolním světem. V této práci se pokusím definovat charakteristické rysy této 

komunikace. Zjistit, jakým způsobem se liší komunikace na jednotlivých sítích a které 

komunikační modely této komunikaci vyhovují a které pro ni již nejsou dostačující. 
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1 Komunikace 

„Nelze nekomunikovat“ je prohlášení Paula Watzlawicka, amerického psychologa, člena 

kalifornské školy Palo Alto, který se komunikací zabýval. Watzlawick tím naznačil, že 

komunikace neprobíhá jen na verbální úrovni, ale také na té neverbální. Nemusíme 

používat slovní vyjádření, stačí, že gestikulujeme, používáme mimiku, zaujímáme nějaký 

postoj vůči svému okolí, či prostě jen mlčíme. Komunikace je proces, který probíhá na 

všech úrovních našeho života a probíhá neustále, nelze jej zastavit. Původ slova 

„komunikace“ vychází z latinského „communicare“, které znamená spojovat. Komunikace 

nás všechny spojuje dohromady s cílem dorozumět se. 

Z tohoto popisu se lidská komunikace jeví jako něco naprosto přirozeného. Vilém Flusser 

však zdůrazňuje, že lidská komunikace je umělý proces, protože lidé spolu nekomunikují 

na základě „přírodních zvuků“. Kodifikovaný svět jsme si natolik osvojili, že již 

zapomínáme, že veškeré kódy a symboly jsme se naučili v rámci socializace. „Účel lidské 

komunikace spočívá v tom, abychom zapomněli na bezvýznamný kontext, ve kterém jsme 

úplně osamělí a incommunicado, tedy svět, ve kterém sedíme v samovazbě a jsme 

odsouzeni na smrt: svět přírody.“1 

Existuje nespočet různých definic komunikace a každá z nich akcentuje jeden z mnoha 

aspektů, pro všechny jsou však společné tyto znaky: 

• komunikátor, 

• adresát, 

• komunikační kanál/médium, 

• mediované sdělení, 

• účinek/odpověď.2 

 

 

                                                           
1
 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. s. 9 

2
 REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Slovník mediální komunikace. s. 98 



 
 

4 
 

Komunikaci rozdělujeme do několika skupin podle toho, na které úrovni organizace 

společnosti probíhá: 

• intrapersonální (komunikace se sebou samým), 

• interpersonální (komunikace probíhající mezi dvěma až třemi lidmi), 

• skupinová (komunikace uvnitř uzavřené skupiny, např. rodina), 

• meziskupinová (komunikace mezi skupinami, např. politické strany), 

• institucionální (komunikace v rámci určitého systému, např. firemní komunikace), 

• celospolečenská (komunikace je teoreticky dostupná všem jedincům, patří sem i 

mediální komunikace).3 

Dalším společným rysem pro různé typy komunikací je její motivovanost. Zpravidla 

sleduje nějaký cíl a plní jednu funkci, díky které uskutečnění komunikačního aktu nabývá 

svůj smysl. Rozlišujeme čtyři hlavní funkce komunikace: 

• informativní (cílem je předat zprávu, něco oznámit, prohlásit), 

• instruktážní (naučit, zasvětit), 

• persuazivní (snaha o změnu názoru adresáta), 

• zábavní. 

Cílem informativní funkce je předat někomu zprávu, oznámit či prohlásit něco. 

Instruktážní funkci můžeme charakterizovat jako „informace plus …“ nebo „fakt plus 

jeho interpretace“. S persuazivní funkcí se často setkáváme v médiích a reklamě, kdy je 

potřeba přesvědčit adresáta o nějakém názoru, hodnotě či ho přimět k určitému jednání. 

Zábavní funkce je také typická pro média, ale i pro interpersonální komunikaci. Jejím 

cílem může být odpočinek při sledování televizního pořadu.4 

V zásadě se ale setkáváme se dvěma pohledy na komunikaci. První chápe komunikaci jako 

přenos sdělení. Tedy proces, kdy jedna strana ovlivňuje chování té druhé. A druhý pohled 

vnímá komunikaci jako produkci významů. Tento pohled se zaměřuje na roli textů 

                                                           
3
 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. s. 16 

4
 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. s. 23 
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v kultuře, komunikace se tak stává odrazem kultury. 5  Podrobněji se budu různým 

pohledům na komunikaci věnovat v kapitole zaměřené na komunikační modely. 

1.1 Vývoj komunikace 

Technologické pokroky v oblasti komunikace měly zcela zásadní vliv na vývoj myšlení 

lidí, chování a kultury v dané době. Vývojem komunikace a její periodizací se zabývala 

řada vědců. Každý z nich využíval pro periodizaci jiná kritéria. Já zde zmíním vývoj 

komunikace podle Marshalla McLuhana, který komunikaci rozdělil podle převládajícího 

média. McLuhan společně se svým kolegou Haroldem A. Innisem připisovali masovým 

médiím zcela zásadní roli při formování moderní doby. V knize The Gutenberg Galaxy 

z roku 1962 rozdělil McLuhan vývoj do čtyř období: 

• „svět ucha“ je období orální kmenové kultury, 

• v druhém období začalo písmo nahrazovat akustické vnímání – „doba psané 

kultury“, 

• „Gutenbergova galaxie“ označuje období, kdy se objevil první masový výrobek – 

tištěná kniha - první uniformní a opakovatelné zboží, 

• pro čtvrté období je charakteristický nástup elektřiny, elektronické období.6 

Rozdělením vývoje lidské komunikace do pěti období se zabýval i Melvin L. DeFleur a 

Sandra Ball-Rokeach.7  

a) Epocha znamení a signálů 

První komunikace našich předků kdysi dávno nejspíš probíhala pomocí omezeného počtu 

zvuků (vrčení, mručení, skřeky) a příliš se nelišila od dnešních vyšších živočišných druhů. 

Krom toho se také využívaly pohyby a postoje těla. V průběhu dlouhé doby se tyto 

dovednosti proměnily do propracovanějšího systému komunikace, který byl založen na 

sdílených pravidlech výkladu. Takové dorozumívání však bylo omezeno prostorově i 

časově. Nebylo možné jej jakkoliv uchovávat a přenášet, platilo vždy jen v konkrétní 

situaci. Stále se však nejednalo o řeč, neboť fyziologická stavba hrtanu a hlasového ústrojí 

prehistorických lidí nebyla uzpůsobena řeči, ale byla podobná dnešním lidoopům. 

                                                           
5
 REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Slovník mediální komunikace. s. 99 

6
 McLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy 

7
 DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH Sandra. Teorie masové komunikace. s. 25 - 40 
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Jednoduše nebyli schopni mluvit. Zásadním omezením této formy komunikace bylo 

předávání a uchovávání složitějších informací. Zakódování zprávy pomocí gest, pohybů 

těla, zvuků a její dekódování příjemcem bylo komplikované a zdlouhavé. V epoše znamení 

a signálů se lidé drželi jen jednoduchých sdělení a nemohli si tak předávat složité řady 

významů, které by obsahovaly legendy a mýty. Proto nebyl možný nějaký zásadní rozvoj 

kultury v této době.8 

b) Epocha mluvení a jazyka 

Za první pokus o uchování informace můžeme považovat jeskynní malby člověka 

kromaňonského. Byl to jakýsi předstupeň psaní. Člověk kromaňonský měl již stavbu lebky 

a hlasového ústrojí stejnou jako dnešní člověk, byl tedy schopný mluvit. Jazyk a řeč se tak 

poprvé objevily již před 35 až 40 tisíci lety. Díky tomu postupoval i kulturní vývoj 

rychleji. Lidé již obdělávali půdu, pěstovali zvířata, pracovali s kovy a uctívali bohy. Psát 

však ještě neuměli. Díky osidlování nových oblastí se původní jazyk člověka 

kromaňonského rozvinul zhruba do 50 různých řečí, které však měly stejný základ. 

„Slova, čísla a další symboly, k tomu zásady užívání jazyka a logiky, to všechno umožnilo 

člověku, aby se vyrovnal s fyzikálním i sociálním prostředím způsobem, jenž 

v předcházející éře znamení a signálů vůbec nepadal v úvahu. Ovládnutím symbolických 

soustav dostali jednotlivci nástroj k tomu, aby vysvětlovali, abstrahovali, analyzovali, 

syntetizovali a zvažovali. Mohli si pamatovat, mohli předávat, přijímat a chápat sdělení 

mnohem delší, složitější a propracovanější, než jak to dovolovala předcházející forma 

komunikace.“9 

c) Epocha psaní 

Vývoj psaní je spojen s přechodem od obrázkového zaznamenávání sdělení k fonetickým 

soustavám a užívání jednoduchých písmem, které odpovídají představě určitého zvuku. Za 

nejstarší pokusy o zaznamenání sdělení považujeme kresby zvířat a lovecké výjevy na 

kameni, který je také prvním médiem, o kterém víme. Největším pokrokem tak byla 

schopnost zaznamenat sdělení, které bylo možné interpretovat tak, jak zamýšlel autor. 

Rozhodujícím krokem při vzniku písma bylo pochopitelně vypracování ustálených 

významů pro piktogramy a obrazové výtvory. Impulsem pro vznik písma byl rozvoj 

                                                           
8
 DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH Sandra. Teorie masové komunikace. s. 31 

9
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obchodu a zemědělství a potřeba lidí zaznamenávat hranice a své vlastnictví. První 

písemné záznamy se začaly objevovat čtyři tisíce let před naším letopočtem v oblasti 

Mezopotámie a Egypta. Jednalo se o jednoduché obrázky vyryté na stěnách budov, později 

i do kamene. Byl jim přisouzen ustálený význam a později se vyvinuly v písmo. Tato 

konvecionalizovaná pravidla umožnila, že i ostatní chápali význam „textu“, pomocí 

kterého bylo možné překonávat časové a prostorové bariéry.10 

Klínové písmo bylo na rozdíl od hieroglyfů založeno na značkách vyrytých do jílové 

destičky. Bylo to mnohem rychlejší pro zápis než zakreslení obrázků. Později Sumerové 

přešli od zaznamenávání symbolů, které zastupují jednotlivé myšlenky, k zaznamenávání 

symbolů reprezentujících určité zvuky. Vznikl tak fonetický záznam. Jednotlivé znaky 

odpovídaly jednotlivým slabikám. Tento okamžik můžeme považovat za opravdový 

průlom ve vývoji písma. Později se objevilo skutečné hláskové písmo a velmi rychle se 

rozšířilo po celém starověkém světě. Znaky se již začaly používat pro jednotlivé souhlásky 

a samohlásky. Naučit se psát se tak mnohem zjednodušilo, už nebylo potřeba se učit 

nazpaměť jednotlivé znaky, ale jen stovku symbolů zastupujících hlásky. Kolem roku 500 

před naším letopočtem již měli Řekové vyvinutou abecedu, která se dostala i k Římanům.11 

Spolu se vznikem písma byl důležitým objevem papyrus – přechod od těžkého kamene 

k lehkému a přenosnému médiu. Tento objev otevřel cestu k velkým změnám v sociální 

organizaci a kultuře společnosti. „Lidská mysl se osvobodila od omezující nutnosti 

pamatovat si celou kulturu a předat ji mysli a paměti každé následující generace.“12 

d) Epocha tisku 

Do patnáctého století se kopie knih pořizovaly ručně. Reprodukce byla časově i finančně 

náročná, takže si je mohla dovolit jen šlechta či kněží. Předpokladem pro rozvoj tiskařství 

bylo nahrazení pergamenu papírem. Ten se zhruba v 8. století začal rozšiřovat 

z islámských oblastí i do Evropy.  

Kolem roku 1450 přišel s převratnou myšlenkou tiskařského stroje Johannes Gutenberg 

z Mohuče. Vytvořil jednotlivá písmena z kovu, skládal je do rámu a tvořil z nich věty. 

Rám s písmeny natřel inkoustem a otiskl je na papír. První knihou, kterou vytiskl, byla 

latinská Bible. Jeho vynález markantně přispěl k utváření národních kultur a národních 
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jazyků. Teprve nyní bylo možné mechanicky zhotovovat identické kopie a rozšiřovat je 

velkému publiku.13 

Díky větší dostupnosti knih se začala pomalu rozvíjet gramotnost v evropských zemích. Již 

v šestnáctém století se knihy tiskly ve všech evropských jazycích. Nový prostředek 

komunikace s sebou přinesl řadu společenských změn. Otevřela se cesta k nesouhlasu se 

stávajícím náboženstvím a sociální strukturou. Brzy poté následovalo i první vydávání 

novin, které bylo zaměřeno i na vrstvu dělníků, obchodníků a řemeslníků.14 Zhruba od 30. 

let 19. století již můžeme mluvit o masovém tisku. Díky levnému papíru a poměrně 

rozsáhlé gramotnosti obyvatel bylo možné obracet se na široké publikum. Charakteristická 

pro něj byla velmi výrazná grafická úprava, vysoký náklad, specifický obsah zaměřený na 

kriminální příběhy a zábavně zpracovaná politická témata. Vzhledem ke své ceně byl ve 

Velké Británii a USA označován jako „penny press“.15 Byla to nová forma komunikace, 

která výrazně proměnila podmínky lidské existence. Tisk již neplnil informační funkci, ale 

také zábavní.  

e) Epocha masové komunikace 

S rozvinutím prostředků masové komunikace (telegraf, film, rozhlas, televize, síťová 

média) se začalo tempo komunikačních aktivit velmi zrychlovat. V polovině 19. století 

vznikl telegraf, o pár desítek let později film, ve dvacátých letech 20. století se přidal 

rozhlas, který se velmi rychle rozšířil do všech domácností a ve 40. a 50. letech ho 

následovala televize.16 Na konci 90. let se internet začal pomalu stávat běžnou součástí 

domácností a dnes si již nedovedeme život představit bez možnosti být neustále a kdykoliv 

online díky mobilním telefonům a všudypřítomnému připojení k internetu. Rozvoj 

masových médií byl na rozdíl od těch tradičních velmi překotný. Stále dnes žijí lidé, kteří 

zažili dobu bez televize a počítače pro ně byly nepředstavitelné sci-fi. Všechny tyto změny 

se promítají do společenského života a také do způsobu jakým komunikujeme. Jinak 

probíhá komunikace po telefonu, jinak na sociálních sítích. Podstatným rysem doby 

masových a síťových médií je fakt, že se neustále a velmi rychle vyvíjí. To, co platilo 

včera, nemusí platit dnes. Máme k dispozici tolik komunikačních prostředků, které 

způsobují, že komunikace dnes probíhá tak intenzivně jako nikdy předtím. 
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1.2 Mediální komunikace 

Mediální komunikace je jedna z rovin, která už svým názvem naznačuje, že jejím 

charakteristickým rysem je přenos sdělení skrze médium. Zde je potřeba trochu upřesnit, 

co myslím pojmem „médium“. V nejširším slova smyslu je médium jakýkoliv prostředník 

spojující dvě strany, v případě komunikace pak stranu komunikátora a adresáta.  

Médium je základním předpokladem komunikace, bez něj by nebyla možná. V nejširším 

slova smyslu se pak jedná o přirozený jazyk, který považujeme za primární komunikační 

médium. S rozvojem společnosti však rostla potřeba přenášet sdělení na větší vzdálenosti a 

možnost uchovávat jej. Proto mluvíme o vzniku sekundárních komunikačních médií 

počínajících jeskynními malbami, vznikem písma, vynálezem knihtisku, prostředky 

mechanického, analogového a digitálního nahrávání.17 

Každá společnost byla vždy ovlivněna typem média, které se v dané době používalo. To 

platí i dnes. Současná síťová média naši společnost formují a ovlivňují naše každodenní 

chování. Média plní roli společenské instituce. 

Mediální komunikace bývá často označována jako masová, to proto, že  využívá masových 

médií. V případě tradičních médií jako jsou knihy, film, rozhlas a televizní vysílání pro ni 

je charakteristická nesouměrná komunikace, kdy je publikum stavěno pouze do pozice 

příjemce sdělení a média pouze do pozice vysílatele sdělení. Takové vymezení však 

přestalo platit s nástupem síťových médií, protože vysílatelem mohou být i příjemci.  

Charakteristické rysy pro masovou komunikaci klasických médií shrnul Denis McQuail 

takto: 

• velký rozsah, 

• jednosměrný tok, 

• asymetrie, 

• neosobní a anonymní, 

• propočítaný vztah, 
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• standardizovaný obsah.18 

S nástupem síťových médií však tyto charakteristiky již nejsou přesné. Zejména 

s rozvojem sociálních sítí, které jsou založené na aktivním přístupu uživatele média, 

nemůžeme již mluvit o jednosměrném toku. Z uživatelů médií jsou v jednu chvíli příjemci 

mediovaného obsahu, za okamžik se z nich stávají tvůrci daného obsahu. Vztah již není 

asymetrický – obsah není šířen jen z jednoho bodu, ale každý uživatel síťového média má 

možnost vysílat svůj vlastní obsah. Je zde kladen důraz na osobní komunikaci a díky 

možnostem internetu je obsah zaměřen na konkrétní úzce vymezené cílové skupiny. 

Komunikaci v kyberprostoru a její charakteristickým rysům se budu podrobněji věnovat 

v dalších kapitolách. Zde jsem jen chtěla stručně vymezit základní charakteristiku mediální 

komunikace.  

1.3 Komunikační modely masových médií 

V této podkapitole se zaměřím na popis několika zásadních pohledů na komunikaci. 

S nástupem nových technologií na počátku dvacátého století se vědci samozřejmě začali 

zajímat i o to, jakým způsobem komunikace probíhá na sociální úrovni, jaké má dopady a 

účinky na své příjemce a co ji ovlivňuje. První komunikační modely jsou spíše zaměřené 

na popis technické stránky komunikace, postupně se však začaly do komunikačních 

schémat přidávat i další prvky, které jsou charakteristické pro sociální komunikaci. Každý 

komunikační model akcentuje jiný přístup k médiím a jinou charakteristiku komunikace. 

Všechny modely ale mají jedno společné – komunikace je proces, ve kterém je zahrnuto 

médium, vysílatel a příjemce. 

Neexistuje jedno správné pojetí komunikace. V souvislosti s rozvojem médií se však 

musíme bavit o dalších alternativních modelech. Novým rysem, který se promítl do 

komunikačního schématu síťových médií, je interaktivita. 

Komunikační modely vždy reflektovaly sociální a technologickou situaci daného období a 

vycházely z aktuálních komunikačních potřeb společnosti.  

Přenosové komunikační modely, které se zrodily v první polovině dvacátého století tak 

reflektují představu, že komunikační proces funguje na stejném principu jako přenos zboží. 

Tyto modely popisují komunikaci jako lineární proces. V roce 1948 doplnil první 

přenosové modely Harold Lasswell o nový prvek kontextu. Na základě svého zkoumání 
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propagandy za I. světové války došel k závěru, že mediální obsahy bezprostředně působí 

na jejich příjemce a ovlivňují jejich chování. 19  V polovině dvacátého století začalo 

pravidelné televizní vysílání 20  a mediální organizace se stala důležitou společenskou 

institucí.21 To se promítlo do komunikačního modelu Westleyho a MacLeana, kteří do něj 

zařadili prvek zprostředkovatele.  

V 60. letech následovaly další komunikační teorie. Kulturální model vychází z teorie 

sociální konstrukce reality Petera Bergera a Thomase Luckmanna, kteří chápou realitu jako 

sociálně vytvořený fenomén22 a prostor pro společné sdílení významů. Podobně pak v 70. 

letech definoval James Carey rituálový komunikační model založený na sdílených 

významech.23  Naopak Jakobsonův model je inspirovaný lingvistikou a vychází z učení 

psychologa Karla Bühlera, estetika Jana Mukařovského a B. Malinowského.24 Karl Bühler 

určil expresivní, apelativní a referenční funkci. Autoři Pražské školy pak přidali funkci 

estetickou a poetickou a Jakobson doplnil fatickou a metalingvistickou.25 

Příjmový komunikační model vychází z kritické teorie, sémiotiky a výpovědní analýzy. 

Podstatou modelu je, že příjemce nemusí dekódovat sdělení tak, jak bylo zakódováno a 

vnímá jej na základě vlastních zkušeností a platných společenských ideologií.26  Tento 

model reflektuje změnu ve vnímání účinků médií na publikum. V první fázi (začátek 20. 

století až 30. léta 20. století) se mělo za to, že publikum v podstatě jen přijímá mediální 

obsah a nechá se jím manipulovat. Zhruba od 30. do 60. let se pohled na aktivitu publika 

změnil a představa všemocných médií se rozplynula, neboť publikum si samo vybírá 

obsah, který bude sledovat a jeho vliv je odvislý od mnoha proměnných sociální i 

psychologické povahy. V 70. letech se diskuse o vlivu médií klonily opět k představě 

mocných médií a poprvé se začalo diskutovat o dlouhodobém a nepřímém vlivu na 

společnost a o vlivu médií na socializaci jedince. Na přelomu 80. let se již mluví o aktivní 

roli diváka, který čelí obrovské mediální nabídce, musí se v ní naučit orientovat a vybírat 
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informace, které potřebuje.27 To souvisí i s rozvojem mediálního byznysu a reklamy, na 

který reaguje propagační model. 

V 60. letech pracuje kalifornská škola Palo Alto na komunikačním modelu, který na rozdíl 

od ostatních nevychází ze studia médií, ale z rodinné psychoterapie. Přichází s tezí, že 

každý prvek komunikace ovlivňuje všechny ostatní prvky komunikačního procesu. 

Komunikace již není lineární, ale cyklický proces. 

V 90. letech publikoval Vilém Flusser svoji knihu Komunikológia, kde definoval několik 

komunikačních schémat. Neprezentuje zde jen jeden obecný komunikační model, ale 

několik modelů, z nichž je každý vhodný pro jiný typ komunikace. S rozvojem různých 

komunikačních kanálů už nebyl jeden model dostačující. 

V následujících podkapitolách se budu věnovat jednotlivým modelům podrobněji. 

1.3.1 Přenosový komunikační model 

První klasický přenosový model zveřejnili Claude Shannon a Warren Weaver, kteří spolu 

pracovali v Bellových laboratořích. Vycházeli ze studia telefonních hovorů. Do 

komunikačního schématu vnesli prvek šumu (mechanický šum, sémantický šum, 

psychologický šum). Omezením takového schématu ale je, že přenos komunikace chápali 

jako jednosměrný proces, ve kterém chybí zpětná vazba (viz Obrázek č. 1).28 

Obrázek č. 129 
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Přenosové komunikační modely vychází z představy, že komunikace funguje jako přenos 

informace, kterou určil podavatel směrem k příjemci. Nástup nových technologií, 

společenské změny v novověku a industrializace začaly lidem sugerovat představu, že 

komunikace – přenos informace – funguje stejně jako doprava zboží. Podstatou moderní 

doby byla schopnost přenést něco z jednoho místa na druhé a v určitém čase. Na počátku 

dvacátého století tak představa o komunikaci odpovídala procesu přenášení sdělení od 

nějakého zdroje k nějakému adresátovi. 

zdroj → sdělení → příjemce 

Na přenosovém modelu z roku 1948 založil Harold Lasswell i svoje komunikační schéma. 

Lasswell vycházel z předpokladu, že masová komunikace odpovídá na otázku: „Kdo říká 

co komu jakým kanálem a s jakým účinkem?“ Odhalil tak velkou slabinu přenosového 

modelu a tou bylo přehlížení kontextu komunikace – společenské a kulturní situace a 

zejména pak aktivního podílu všech účastníků komunikace.30 

K dalšímu rozšíření vedl model George Gerbnera z roku 1956, který jej rozšířil z pěti 

prvků na deset: 

Někdo, 

vnímá nějakou událost, 

a reaguje na ni, 

v nějaké situaci, 

pomocí nějakých prostředků, 

aby nabídl materiály, 

v nějaké podobě,  

v nějakém kontextu, 

s nějakým obsahem, 

a s nějakými důsledky.31 
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Jednu z raných a uznávaných počátečních představ o komunikaci předložili v roce 1957 

také Westley a MacLean. Do procesu komunikace vložili prvek zprostředkovatele (např. 

novináře ve formě mediální organizace). Tento model bere v potaz to, že média jako 

organizace nejsou původci samotných sdělení, ale že jen interpretují „hlasy společnosti“. 

Z toho vyplývá jeden z důležitých úkolů masových médií a to, že jejich úkolem je vybírat 

informace, které dále zpracují a předají svému publiku. Výběr provádí organizace na 

základě předpokladu toho, co si myslí, že bude pro jejich publikum zajímavé.32  

Slabinou těchto modelu je fakt, že omezují komunikaci pouze na přenos, proto se začaly 

objevovat i jiná pojetí komunikačních modelů.  

1.3.2 Kulturální model 

Posun ve vnímání komunikace se promítl i do komunikačních modelů. Komunikace již 

nepředstavovala jen přenos informací od vysílatele k adresátovi, ale stala se procesem, 

který se podílí na společném vytváření kultury. Kulturální model vychází z teorie sociální 

konstrukce reality, které se v 60. letech 20. století věnoval Peter Berger a Thomas 

Luckmann.33 

Tento model je založen na vztahu mezi sociální komunikací a společně sdílenou kulturou. 

Zásadní pro pochopení kulturálního modelu je přesné vymezení pojmu kultura. Britský 

literární vědec Raymond Williams upozornil na dva různé významy slova kultura. Kultura 

může být něco, co se uctívá a na druhé straně něco, co odkazuje k procesu kultivace, 

k zemědělství. V 19. století se pak pojem kultura rozšířil i na oblast vývoje lidstva a dnes si 

pod tímto pojmem představíme rozvíjení/kultivaci schopností a poznatků, které sdílí lidské 

společenství. Kultura má také hodnotící význam, který odkazuje k tomu, co v dané 

společnosti je a není ceněné. Z antropologického hlediska je kultura synonymem celého 

života společnosti na všech úrovních. Je naší zásobárnou významů a návodů, jak žít. 

Nabízí nám také návod, jak interpretovat život kolem sebe. Všechny tyto podněty 

získáváme prostřednictvím verbálních a neverbálních kódů, které se v dané kultuře užívají. 

Pokud tedy jistý výraz např. „pravicová orientace“ má v dané kultuře pozitivní hodnotu, 

pak se vůči sdělení obsahující tento výraz vymezuji s tím, že vím, jaké vyznění, či hodnotu 

toto sdělení má v mé kultuře.34 
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Kulturální model proto vnímá komunikaci jako konstruování sdíleného prostoru významů. 

Důraz je kladen na to, že lidé spolu sdílejí určitý prostor společných významů, které berou 

za samozřejmé ještě předtím, než dojde k formulaci nějakého sdělení. Komunikace se tak 

stává rituálem stejně jako u rituálového komunikačního modelu. Vzájemnou komunikací si 

neustále potvrzujeme platnost významů, hodnot soudů a přesvědčení. Neustále si 

potvrzujeme platnost současné ideologie.35 

1.3.3 Rituálový komunikační model 

Podobně jako kulturální model nahlíží na komunikaci rituálový komunikační model, který 

ji pojímá jako společenství, sdružování či sdílení společné víry a pohledu na svět. Model 

definoval v 70. letech 20. století teoretik James Carey. 36  Cílem není šíření informace 

v čase, ale v prostoru. Komunikace slouží k reprezentaci hodnot a přesvědčení. „Ke 

komunikaci dochází nejen z praktických důvodů, ale ve stejné míře i pro potěšení 

z recepce. Sdělení rituálové komunikace je obvykle skryté a nejednoznačné a závisí na 

asociacích a symbolech, jež si účastníci nevybírají, ale jsou k dispozici v kultuře.“ 37 

Taková komunikace posiluje a vytváří společenské vztahy. Nacházíme ji zejména v oblasti 

umění, náboženství. 

Cílům rituálového modelu – posílení aktuální ideologie – slouží sociální sítě velmi dobře. 

Ať už v dobrém či špatném smyslu. Tomuto účelu sloužila média vždy, ale teprve 

s nástupem sociálních sítí získává tento rituální komunikační model nový rozměr. Neustále 

si ověřujeme platnost hodnot a vytváříme nové hodnoty umisťováním příspěvků na 

Facebooku či Twitteru, kde mají ostatní „přátelé“ či „followers“ možnost vyjádřit se 

k našemu názoru a podpořit ho, či negovat. Neustálá aktivita našich kontaktů nám 

nenechává příliš prostoru pro vlastní utvoření názoru. Dochází často i k zneužití této 

možnosti a to zejména politickými subjekty, které takto prezentují své názory nebo užívání 

sociálních sítí přímo zakážou. 

1.3.4 Jakobsonův komunikační model 

Roman Jakobson vycházel při sestavení svého komunikačního modelu, na rozdíl od výše 

zmíněných modelů, z lingvistiky, estetiky a psychologie. Vypracoval komunikační model 
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(viz Obrázek č. 2), který je založen na funkcích komunikace. Skládá se ze šesti základních 

prvků neboli konstitutivních činitelů, které považuje pro proces komunikace za nezbytné.38  

 

Obrázek č. 239 
 

Model vychází z lineární struktury, kdy vysílatel předává sdělení adresátovi. Aby mělo 

sdělení smysl, je nezbytné, aby zde existoval nějaký kontext, ke kterému sdělení 

poukazuje. Kontext musí být vnímatelný adresátem a musí být vyjádřený verbálně nebo 

alespoň přístupný verbalizaci. Dalším prvkem je kód společný mluvčímu a adresátovi a 

kontakt či komunikační kanál - spojení mezi mluvčím a adresátem. Jakobson se 

domnívá, že samo sdělení není jediným nositelem významu. Podle něj je část významu 

odvozena i z kontextu, typu použitého kódu a média.40 

Každý z těchto prvků určuje jinou jazykovou funkci, které rozlišujeme na základně šesti 

základních aspektů jazyka.41 U každého sdělení nalezneme všechny funkce, rozdíl je jen 

v jejich hierarchii. Tato hierarchie určuje slovesnou strukturu obsahu, která záleží na 
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dominantní funkci. Každá komunikace je v danou chvíli zaměřena jen na jeden 

komunikační prvek a jeho funkce pak převažuje a ovlivňuje charakter komunikace. 

Emotivní funkce označuje vztah mezi mluvčím a adresátem, vyjadřuje něco osobního. 

Konativní funkce označuje vztah sdělení k adresátovi. Poznávací funkce hraje velkou 

roli v komunikaci, která je vedena za účelem výměny informací. Fatická funkce udržuje 

komunikaci mezi mluvčím a adresátem, vytváří mezi nimi vztah. Metajazyková funkce je 

založena na rozpoznání kódu, který komunikace využívá. Poetická funkce je podstatná 

v komunikaci, která se vztahuje ke sdělení samotnému, zejména se uplatňuje v umělecké 

oblasti.42 

1.3.5 Propagační model 

S rozvojem mediálního byznysu a reklamy, se objevila potřeba efektivně oslovit diváka a 

přesvědčit ho, aby si propagovaný výrobek či službu zakoupil. Mediální komunikace se 

stala persuasivním nástrojem a musela být zaměřena na svou cílovou skupinu. Na to v 80. 

letech 20. století reaguje propagační nebo také „publicity model“, který zdůrazňuje nový 

aspekt masové komunikace a to, že jedním z hlavních úkolů médií je upoutat pozornost 

diváka. Tento fakt vychází zejména z potřeby naplnit ekonomické cíle médií. Masová nebo 

mediální komunikace se vlastně nesnaží být komunikací v tom smyslu, že přenáší 

informace, ale získání pozornosti diváka se stává nejdůležitějším cílem mediálních 

organizací. Média svou pozornost získávají pomocí upoutání zraku, probouzení emocí a 

vyvolání zájmu. Model spíše popisuje komunikaci jako proces komunikace mediálních 

organizací.43 

Tento model můžeme aplikovat zejména u komunikace obchodních subjektů, které se na 

sociálních sítích zviditelňují a díky tzv. „opinion leaderům“ z řad svých „fanoušků“ 

získávají nové zákazníky.44  

1.3.6 Příjmový komunikační model 

Dalším modelem, který se zabývá popisem masové komunikace, je příjmový model. 

Model vychází k z kritické teorie Stuarta Halla, sémiotiky a výpovědní analýzy.  
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18 
 

Příjmový komunikační model se odklání od přenosového modelu a nahlíží na masovou 

komunikaci z pohledu různých příjemců, kteří sdělení nevnímají tak, jak bylo vysláno, ale 

tak, jak si ho sami dekódují. Tento model vychází z předpokladu, že mediovaná sdělení 

jsou polysémní a jsou interpretovaná podle kontextu a kultury příjemce. Předpokládáme, 

že každé sdělení je utvořeno ze znaků, které mají svou denotativní a konativní rovinu a 

jejich význam závisí na tom, jak je příjemce dekóduje. Stuart Hall zdůrazňuje, že podavatel 

informaci zakóduje s přihlédnutím k aktuální ideologii převládající ve společnosti a tím 

manipuluje s jazykem a médii. Příjemci nemusí přijmout sdělení tak, jak bylo vysláno, ale 

mohou ho pochopit zcela jinak na základě svých zkušeností.45 

1.3.7 Komunikační modely Viléma Flussera 

Popisu průběhu komunikace se věnoval i Vilém Flusser ve své knize Komunikológia, 

kterou publikoval v roce 1996. Pojmem „komunikologie“ Flusser označil teorii 

komunikace, která měla být protiváhou k informatice.46 Popsal zde několik komunikačních 

modelů, u kterých nacházíme paralelu k výše zmíněným. Nezmiňuje se zde však o 

komunikačních modelech, ale hovoří o komunikačních strukturách.47 

Flusser rozděluje komunikaci na dialogickou a diskursivní formu. Dialogickou formu 

charakterizuje jako proces, kdy si lidé vyměňují různé informace s cílem vytvořit z těchto 

informací novou informaci. Diskursivní forma získané informace rozděluje. Obě dvě 

formy komunikace jsou provázané a nemohou existovat jedna bez druhé. Musíme však 

rozlišovat druhy diskursů. Diskurs filmového plátna je jiný než diskurs babičky, která čte 

vnoučatům pohádky před spaním. Rozdíl v diskursech proto musíme hledat v jejich 

poselství, které daný diskurs vysílá a ve struktuře komunikace. Komunikaci tak můžeme 

klasifikovat podle různých sémantických a syntaktických hledisek.48 

Při dělení komunikace dle sémantických kritérií dělíme komunikaci podle zprostředkované 

informace do tří hlavních skupin: na faktické informace (indikativy), normativní informace 

(normativy) a informace estetické (optativy). Syntaktická kritéria dělí komunikaci podle 

její struktury. Mezi strukturou a významem je vztah – forma je podmíněná obsahem a 

naopak.49 
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Flusser zformuloval šest komunikačních struktur, které stručně shrnu níže: 

a) divadelní diskurs 

Tuto komunikační strukturu uplatníme nejen v divadle, ale i ve školní třídě, koncertní síni i 

doma v obýváku. Schéma se skládá ze stěny umístěné za zády vysílače a kanálů, které 

vysílač spojují s přijímači v půlkruhu před ním (viz Obrázek č. 3). Stěna zde slouží jako 

štít před vnějším šumem a tím se zajišťuje věrohodnost předávané informace. Vysílač je 

paměť, kde je uložená informace, kterou bude rozdělovat příjemcům. Kanály jsou pak 

materiální nosiče kódů, pomocí kterých se komunikace rozdělí (v případě divadla je 

kanálem vzduch). A konečně příjemci jsou paměti, do kterých se ukládá rozdělená 

informace, aby mohla být přerozdělena dále.  

Charakteristickým rysem této struktury je, že vysílač a příjemce nestojí proti sobě. Každý 

příjemce se může postavit proti zdi a sám může nahradit vysílač, může se stát vysílačem. 

Divadelní diskurs je otevřený pro dialogy.50 

 

Obrázek č. 351 

b) pyramidový diskurs 

Příklady pyramidových diskursů nalezneme v armádě, církvi a politických stranách 

totalitních režimů. Vysílač a kanály tvoří vztah mezi vysílačem a relé. Vysílač je pamětí, 

v které jsou uložené informace k rozdělení, je autorem informace. Kanály tak spojují 

autora s relé a jsou nositeli kódů, ve kterých se informace vysílá. Relé jsou paměti, jejichž 

úkolem je překódovat informace od autora a odevzdat je příjemcům. Kanál 2 na rozdíl od 
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kanálu 1 neumožňuje zpětnou vazbu. Tyto kanály vysílají informaci v definitivní verzi (viz 

Obrázek č. 4). 

Pro tento model je charakteristická stupňovitá rektifikace informace. Záměrem je odstranit 

šumy a zachovat věrnost informace. Zároveň vysíláme očištěnou informaci od šumu 

pomocí „nejbližší nižší“ autority zpět k přijímači. „Komunikace mezi autoritou a autorem a 

mezi rozličnými stupni autority se omezuje na překódování původního poselství“.52 

 

Obrázek č. 453 

c) stromový diskurs 

Ve schématu stromového diskursu jsou autority/relé nahrazeny dialogy, to vede ke křížení 

kanálů a k vyloučení konečného příjemce diskursu. Zdroj, který v komunikaci upadne 

v zapomnění, vysílá informaci. Skrze kanály se informace přenáší od dialogu k dialogu. 

Jednotlivé přijímače informaci přijmou, překódují a posílají dál. Chybí zde konečný 

příjemce. Informace se šíří neustále dál (viz Obrázek č. 5). Díky neustálému předávání a 

překódování informace se vytrácí její původní význam a přesnost. „Informace „exploduje“ 

na rozptylující se zlomky. Každý zlomek je zašifrovaný do specifického kódu a při tomto 

centrifugovém rozdělování informací se únikové cesty těchto zlomků navzájem křižují.“54 
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Obrázek č. 555 

d) amfiteátrový diskurs 

Flusser uvádí amfiteátrový diskurs jako příklad masmediální komunikace, ale také jako 

příklad cirkusu a římského Kolosea. Tato struktura se skládá jen ze dvou prvků. Z vysílače, 

který je umístěn v prázdném prostoru a který rozděluje informace. A z vysílacích kanálů, 

které informace rozdělují skrze specifické kódy (viz Obrázek č. 6). Těmito kódy mohou 

být novinový papír, elektromagnetické vlny, filmové kotouče … Měli bychom však 

vzpomenout i třetí prvek – příjemce. Komunikační kanály vlastně ani nespojují příjemce 

s vysílačem. Jsou pro sebe navzájem neviditelní, viditelné jsou jen kanály. To je příklad 

mediálních organizací a novinářů. Příjemci jsou podle Flussera „informační konzervy“ umí 

informace jen přijímat, ne vysílat. V takové diskursu jsou informace vysílané 

univerzálními kódy, kterým rozumí každý.56 

 

Obrázek č. 657 
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e) kruhový dialog 

Kruhový dialog je struktura typická pro diskuse kolem kulatého stolu na kongresech a 

v parlamentech. Principem je společný jmenovatel všech informací, které jsou uložené 

v pamětích účastníků dialogu. Problémem může být správné určení počtu účastníků. Je to 

uzavřená komunikace, elitní forma komunikace, protože je omezená počtem účastníků (viz 

Obrázek č. 7). Nejmenší počet účastníků jsou dva, pak tuto komunikaci můžeme považovat 

za základní formu dialogu. Nejvyšší počet účastníků záleží na rozdílnosti mezi 

informacemi. Čím více se od sebe liší, tím menší je optimální počet účastníků.58 

 

Obrázek č. 759 

f) síťový dialog 

Síťové dialogy jsou typické pro všechny ostatní formy lidské komunikace, které nebyly 

zmíněné výše. Flusser sem řadí různé povídání, posílání pošty, telefonování. Nové 

informace v tomto schématu vznikají spontánně a to jako deformace již získaných 

informací díky vnikání šumu do procesu komunikace. Jsou to otevřené kruhy a jsou 

autentickým způsobem demokratické (viz Obrázek č. 8). Tento druh komunikace 

představuje kolektivní paměť.60 
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Obrázek č. 861 

1.3.8 Nová komunikace – škola Palo Alto 

Škola Palo Alto byla skupina vědců zabývajících se výzkumem schizofrenie v Mental 

Research Institutu v Kalifornii ve městě Palo Alto (50. – 60. léta 20. století) pod vedením 

Gregoryho Batesona.62 Východiskem pro jejich komunikační teorii, kterou popíšu níže, 

byla rodinná psychoterapie. 

Bez komunikace není lidského života a společenského řádu. Již od prvního dne života se 

člověk učí pravidlům komunikace, aniž by si toho byl sám vědom.  

Škola Palo Alto vychází ze stejného dělení komunikace jako Morris a Carnap při studiu 

sémiotiky. Dělí komunikaci na tři části – syntax, sémantiku a pragmatiku.63  

Syntax se zabývá problémy při přenosu zpráv – kódy, kanály, kapacitou, ruchy – které 

nemají nic společného s významem, kterým se zabývá sémantika. Syntakticky správně 

vytvořené zprávy, postrádají smysl, pokud se příjemce a vysílatel nedohodnou na jejich 

významu. Každou komunikaci také ovlivňují vnější faktory jako je chování všech 

komunikujících, to je pragmatický aspekt komunikace.64 

Pragmatika se tedy zabývá těmi účinky komunikace, které mají vztah k chování. Autoři 

knihy Pragmatika lidské komunikace vysvětlují, že komunikace a chování je v podstatě 

totéž, neboť za komunikaci nepovažujeme jen slovo – verbální komunikaci – ale i gesta, 

postoje těla – neverbální komunikaci. Zajímá nás tedy spíše než slovní komunikace její 

neverbální stránka a také kontext, ve kterém právě probíhá. Musíme brát ohled na kontext, 

ve kterém komunikuje vysílatel sdělení, ale i na kontext, ve kterém přijímá zprávu 
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percipient. To vše ovlivňuje komunikaci. Zde narážíme na problémy, které mohou vznikat 

při různých kontextech vysílatele a příjemce. Jako příklad nám může posloužit komunikace 

na sociálních sítích, která často probíhá v různém čase a na různých místech. Adresáta i 

vysílatele sdělení od sebe může dělit nejenom čas a prostor, ale i jiný kulturní kontext.65 

Z výše uvedeného vyplývá, že komunikace je vztah. „Každé dítě se učí ve škole, že pohyb 

je něco relativního a dá se vnímat jen ve vztahu k místu, z něhož o něm referujeme. Přitom 

se snadno zapomíná, že tentýž princip platí pro každé vnímání, a že tedy tento princip 

nakonec určuje naše prožívání vnější skutečnosti.“66 Obsah sdělení je v podstatě proměnná 

a jeho význam je odvislý od kontextu, ve kterém je vysílán a přijímán. 

Každá komunikace vyvolává zpětnou vazbu. Když vezmeme v potaz, že každé naše 

jednání je komunikací, pak i mlčení či ignorace sdělení je zpětnou vazbou. Watzlawick 

popisuje komunikaci jako kauzální řetězec, ve kterém událost a způsobí událost b, událost 

b způsobí událost c a tak dále … Řetězec ovšem není lineární povahy, protože událost d 

může zpětně zapůsobit na událost a. Komunikační vzorec je cirkulární, nemá konec ani 

začátek. Je to otevřený systém a změna jedné části systému automaticky vyvolá změnu ve 

všech ostatních částech a v celém systému. Systém je tak souvislý a nedělitelný celek a 

nemůžeme jej považovat jen za součet jednotlivých částí.67 

Popis komunikace podle Paula Watzlawicka vychází ze zkoumání vztahů v rodinách či 

skupinách, které se účastnily psychoterapie. Je zde vidět, že komunikace probíhá 

zpětnovazebně. Chování jednoho člena rodiny ovlivní chování druhého a to může zpět 

ovlivnit chování prvního. Chování jednotlivce tak ovlivňuje každého dalšího člena 

skupiny. Skupina komunikuje a žije v určitě rovnováze, kterou nazývá homestáze.68 

1.3.8.1 Pět komunikačních axiomů 

Axiomy vymezili členové Palo Alto jako vlastnosti komunikace, které mají zásadní 

interpersonální důsledky:69 

a) Nemožnost nekomunikovat. Vycházíme z předpokladu, jak jsem již zmínila výše, 

že každé chování je komunikací. Chování nemá protiklad, neexistuje nic, co by 

bylo nechováním. Proto není možné nekomunikovat. 
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b) Obsahová a vztahová rovina komunikace. Každá komunikace předpokládá 

vysílatele sdělení a jeho příjemce. Je nutné, aby existoval vztah, nějaká vazba mezi 

minimálně dvěma komunikujícími. Komunikace nám nejenom zprostředkovává 

nějakou informaci, ale také vyvolává konkrétní reakci/chování. Zprostředkování 

informace nazývají autoři knihy jako „zprávový“ aspekt sdělení, což je synonymum 

pro obsah sdělení. Obsah se může týkat čehokoliv, ale ve své podstatě vychází 

veškerá tvrzení z toho, jak já vidím sama sebe, jak vidím tebe, jak vidím, že ty vidíš 

mě atd. Vztahová rovina komunikace není definovaná jen slovy, ale i neverbálně. 

„Každá komunikace má obsahový a vztahový aspekt, a to tak, že druhý aspekt 

určuje předcházející, a je tedy metakomunikací.“70 

c) Fázování sledu událostí. Třetí axiom se týká interakce – výměny sdělení – mezi 

komunikujícími. Ačkoliv se komunikace může jevit jako nepřerušovaná výměna 

informací, můžeme ji rozfázovat. Vychází z předpokladu, že každá položka 

sekvence je současně podnětem, odpovědí i posílením. „Určitá položka chování A 

je podnětem právě proto, že je následována položkou, kterou přidá subjekt B, a po 

ní následuje zase další, kterou přidá subjekt A. Je-li však položka subjektu A 

umístěna mezi dvě položky subjektu B, je to odpověď. Obdobně položky subjektu 

A jsou posílením tehdy, pokud po nich následuje položka, kterou přidá subjekt 

B.“ 71  Fázování komunikace tedy organizuje chování a je podmíněno kulturně. 

Pokud dochází k odlišnému fázování při komunikaci, způsobí to problémy. Pro 

každý druh vztahu je typické jiné fázování komunikačních sledů mezi 

komunikujícími. 

d) Digitální a analogová komunikace. V digitální komunikaci používáme 

k pojmenování slova, která jsou arbitrární. Jde jen o sémantickou konvenci jazyka. 

Naopak v komunikaci analogové používáme k vyjádření něco, co se dané věci 

podobá. Využíváme neverbální komunikace. Chceme-li vyjádřit smutek, pláčeme. 

Každý tomu porozumí, přestože nemusí rozumět digitální komunikaci – např. 

češtině. Člověk je jediný organismus, který je schopen používat obě tyto 

komunikace zároveň. Analogová komunikace definuje povahu vztahů mezi 

komunikujícími, aniž aby poskytovala nějaká prohlášení o objektech. Dá se tedy 

předpokládat, že obsahový aspekt komunikace vyjadřujeme spíše digitálně, zatímco 
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vztahový spíše analogově. Digitální komunikace bývá mnohem složitější, 

variabilnější a abstraktnější, protože analogová nemá ekvivalenty pro spojky typy 

„nebo“, „jestliže“ a další.  Zároveň nemá prostředky k vyjádření negace „ne“. 

Příkladem mohou být slzy zármutku a slzy radosti a nedovoluje nám rozlišit mezi 

minulostí, přítomností a budoucností. Digitální jazyk má jasnou logickou syntaxi, 

proto se hodí k denotativní komunikaci na obsahové úrovni.72 

e) Symetrická a komplementární interakce jsou vztahy založené na rovnosti nebo 

rozdílnosti. Vztahy založené na rovnosti jsou takové vztahy, kdy partneři mají 

tendenci odrážet chování toho druhého, jejich komunikace je symetrická. V druhém 

případě se chování partnerů navzájem doplňují. Jeden partner zaujímá nadřazenou 

pozici a druhý odpovídající podřízenou.73 

2 Kyberprostor 

V této kapitole krátce nastíním vývoj kyberprostoru, resp. internetu, který slouží sociálním 

sítím jako nezbytná platforma. Poté se zaměřím na konkrétní část kyberprostoru – sociální 

sítě – přiblížím jejich vývoj a historii a princip, na kterém fungují. Detailnímu vývoji 

internetu se věnovat nebudu, protože to nepovažuji ve své práci za podstatné. Podrobněji 

rozeberu rozdíly mezi Webem 2.0 a Webem 3.0. 

Pojem kyberprostor se poprvé objevil na počátku 80. let v literatuře. Americký spisovatel 

William Gibson později kyberprostor popsal ve svém románu Neuromancer jako 

„konsenzuální datovou halucinaci vizualizovanou v podobě imaginárního prostoru, 

tvořeného počítačově zpracovanými daty a přístupného pouze vědomí (nikoli fyzické 

tělesnosti) uživatelů“74. V průběhu dalších let se termín stal součástí mediálního diskurzu 

zejména díky rozvoji digitálních médií. 

John Perry Barlow, spoluzakladatel organizace Electronic Frontier Foundation, začal 

termín kyberprostor užívat ve vztahu k již existujícím sociálním sítím. V jeho pojetí byl 

kyberprostor deteritorializovaný, symbolický prostor mediované komunikace. Podle této 
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definice tak můžeme za kyberprostor považovat telefonní hovor, internet i virtuální 

realitu.75 

V polovině 90. let se o problematiku kyberprostoru začal zajímat i antropolog David 

Hakken, který jej charakterizoval jako „sociální arénu, do níž vstupují všichni sociální 

aktéři, kteří používají ke vzájemné sociální interakci pokročilé informační technologie“.76 

Tento popis je pro současný kyberprostor a jeho uživatele asi nejpřesnější. Je pro něj 

charakteristická vysoká míra otevřenosti, přechod mezi uživatelem – tvůrcem obsahu, 

anonymita, povrchnost vztahů, překonávání vzdáleností a času, trvanlivost obsahu. 

Kyberprostor se díky technologiím (internet v mobilu, všudypřítomné wifi) stal 

konstituujícím prvkem současných „reálných“ vztahů a proměny způsobu komunikace. 

Nejenže je komunikace v kyberprostoru odlišná od „face to face“ komunikace, ale také ji 

ovlivňuje, proměňuje a možná i přibližuje ke svému modelu komunikace. Hakken 

považoval kyberprostor za takový fenomén, který dá vzniknout novým způsobům 

životního stylu, novým sociálním formacím a novému způsobu nakládání s informacemi. 

Kyberprostor vidí jako nový typ kultury. Pro tento typ kyberprostoru užíval pojem „proto-

kyberprostor“, kterým chtěl odlišit tehdejší úroveň informačních technologií od 

„konečného stavu“.77 

V současnosti za kyberprostor považujeme nehmotný svět informací, který vzniká díky 

vzájemnému propojení nových informačních a komunikačních systémů. Neustálý „online“ 

život nám umožňuje uchovávat, tvořit a vzájemně si vyměňovat různé formy informací 

(texty, audiovizuální informace). Do kyberprostoru zahrnujeme internet, sociální sítě, 

telefonické hovory, videokonference, faxy a jiné počítačové sítě. Je to imaginární místo, na 

které se nevztahují omezení fyzického světa. Informace můžeme vytvářet, uchovávat 

v čase, překonávat velké vzdálenosti, vracet se k nim. Podstatným rysem současného 

kyberprostoru je možnost vytvářet si vlastní novou identitu.  

2.1 Od Webu 2.0 k Webu 3.0 

Ačkoliv se v současnosti mluví již o Webu 3.0 a Web 2.0 můžeme považovat za 

neaktuální, považuji za nezbytné zde popsat jejich vývoj, ze kterého je zřejmá i proměna 

komunikace na sociálních sítích a internetu obecně. 
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2.1.1 Charakteristické rysy Webu 2.0 

Termín Web 2.0 se používá k označení etapy vývoje webu, kdy se namísto pevného 

obsahu stal internet prostředím pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. „Vznik“ Webu 2.0 

tak můžeme časově zařadit do roku 2004, kdy se i díky vzniku Facebooku začaly hojně 

rozšiřovat a používat sociální sítě. Dosud jen čtenáři webových obsahů se stali i jejich 

tvůrci a uživateli v pravém slova smyslu. Uživatelé sami vytváří nové sdílené obsahy, aniž 

by jim to přinášelo nějaké zisky. „Web 1.0 je o komerci, Web 2.0 je o lidech.“78 I tak by se 

dal charakterizovat posun od čistě komerčního či informačního obsahu původního webu.  

První zmínka o Webu 2.0 se objevila v článku „Fragmented future“ od Darcy DiNucci 

v roce 1999.79 Ta jej charakterizovala jako prostředí, ve kterém dochází k interaktivitě na 

rozdíl od původních statických textů, které se jen načetly do okna počítače. S tím 

samozřejmě souvisí i proměna chování mediálního publika, které se již nějakou dobu 

proměňovalo od pasivního příjemce k aktivnímu uživateli/tvůrci obsahů. 

Charakteristiky Webu 2.0 přesně shrnuje Adam Zbiejczuk ve své práci Web 2.080: 

• Změna komunikačního modelu (nástup „many to many“). Americký mediální 

teoretik Vin Crosbie ve své eseji What is new media81 poukazuje na to, že existují 

jen tři komunikační modely: „one to one“, one to many“ a „many to many“ (viz 

Obrázek č. 9). První model „one to one“ je typický pro interpersonální komunikaci. 

Ať už přímou či zprostředkovanou (rozhovor „face to face“, telefonní hovor, 

emailová komunikace). Druhý model „one to many“ je typický pro masovou 

komunikaci. Masovou komunikací ovšem rozumí takovou komunikaci, kdy jeden 

vysílatel šíří informaci k velké mase příjemců, komunikace je pouze jednostranná 

(televizní, rozhlasové vysílání, původní Web 1.0 obsahy). A konečně třetí model 

„many to many“ je typický pro nová média, pro která je příznačná velká míra 

interaktivity. Každý uživatel internetu může být zároveň tvůrcem jeho obsahu a 

může svůj obsah šířit/sdílet s mnoha dalšími příjemci/uživateli. Typickým 

příkladem jsou sociální sítě, např. uživatel Facebooku či Twitteru má ve své síti 

mnoho kontaktů, se kterými sdílí svůj vlastní obsah, a na oplátku oni sdílí svůj 

obsah s ním. 
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Obrázek č. 982 

• Rozmlžení hranice autor/čtenář. Tento bod souvisí s výše uvedeným. Díky 

interaktivně a možnostem vytvářet svůj vlastní obsah a dále ho distribuovat dalším 

příjemcům, se rozmazává hranice mezi čtenářem a autorem. V jednu chvíli jsem 

čtenářem blogového článku, o chvíli později tvořím svůj vlastní. Uživatel Webu 2.0 

se neustále pohybuje mezi těmito dvěma rysy. Zde bych ještě doplnila o fenomén 

produsage. Pojem, se kterým poprvé přišel Axel Bruns ve svém díle Blogs, 

Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. V 70. letech 

ovšem na toto téma upozornil již Alvin Toffler, který tento fenomén nazval 

prosumenstvím. Oba však vycházeli ze stejného předpokladu – uživatel se stával 

zároveň tvůrcem obsahu. Produsage vznikl spojením slova production (tvorba) a 

usage (užívání). Rozvoj digitálních kolaborativních prostředí přinesl možnost 

podílet se na tvorbě obsahu a šířit jej dále. Takové prostředí umožňuje i propojení 

obsahů a ty se stávají nikdy neukončená (viz další bod charakteristiky).83 

• Vytváření obsahu koncovými uživateli. Zde se bavíme o Wiki softwarech, které 

umožňují vytvářet stránky, které mohou všichni uživatele editovat a upravovat. 

Nejznámějším příkladem je pochopitelně Wikipedia, která je založena jen na 

aktivitě svých uživatelů. Charakterizovala bych ji pomocí čtyř bodů, které použil A. 

Bruns pro produsage: 
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Podle Axela Brunse 84 můžeme definovat 4 základní charakteristiky produsage: 

1) Různorodá komunita dosáhne lepšího výsledku než specializovaný tým 

kvalifikovaných autorů. 

2) Každý člen komunity může být tvůrcem i uživatelem zároveň, protože sám 

vytváří nové příspěvky a současně sleduje tvorbu ostatních. 

3) Produkty produsage nejsou nikdy zcela dokončené. Každý je může doplnit, 

či opravit. 

4) Výsledný produkt je vždy společným vlastnictvím komunity, která ho 

vytvořila.  

• Koncentrace dat. Díky neskutečnému množství informací, které internet získává 

od svých uživatelů, slouží jako platforma pro různé účely. Platforma pro obchod, 

marketing a komunikaci se zákazníkem či jako platforma pro nová média. 

• Reputační systémy. S reputačními systémy se setkáváme zejména v oblasti 

internetového obchodu. Jde o jakousi zpětnou vazbu a získání více informací o 

zákazníkovi. Na rozdíl od kamenného obchodu, kde prodejce zákazníka fyzicky 

potká a může tak o něm získat spoustu informací, na webu toto může proběhnout 

zcela anonymně. V praxi to pak znamená, že obchodníci chtějí zpětné hodnocení 

spokojenosti s nákupem včetně kontaktních informací. Reputační systémy se 

neuplatňují ale jen v internetovém obchodě.85 Setkáme se s nimi i na sociálních 

sítích a diskuzích. V diskuzích často členové fóra mohou hodnotit ostatní 

komentáře. Jako příklad uvedu případ internetové komunity slashdot.org. Virtuální 

komunita, jejíž hlavní témata jsou určena autoritou. Rob Malda ji založil jako 

diskusi o nových programech, Star Wars a videohrách. Postupně se však rozrůstala 

a s tím i narůstal problém nevhodných příspěvků, které bylo potřeba korigovat. 

Malda tedy vytvořil systém, kdy několik určených jedinců mohlo fórum 

kontrolovat a čistit, ostatní jejich aktivitu hodnotili. Využil zde pozitivní zpětné 

vazby, čím více kladných bodů tento přechodný moderátor dostal, tím větší byla 
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jeho šance, že se moderátorem opět stane.86 Obdobně se dne hodnotí blogy, kterým 

čtenáři např. na serveru idnes.cz mohou udělovat body a tím zvyšovat jejich 

„karmu“. Na sociálních sítích se tento jev projevuje udílením tzv. „likes“. 

•  Aplikace se přesouvají na internet. Spousta programů již neběží v počítači, ale 

uskutečňuje se na webu. Webová úložiště (např. ulozto.cz), která slouží pod heslem 

více uživatelům či grafické programy, kde lze upravovat fotografie. Pracujeme se 

svými daty ve virtuální „openspace“ kanceláři. 

Další vývoj v oblasti internetu se začal označovat pojmem Web 3.0. Pojem navazuje na 

Web 2.0 a je poměrně nový a prozatím neexistuje jednotná definice toho, co by měl 

představovat. Obecně však označuje současný stav internetu a možností, které nám 

poskytuje. Web 3.0 se také často označuje pod pojmem „sémantický web“. S pojmem Web 

3.0 přišel John Markoff v roce 2006 ve svém článku  Entrepreneurs See a Web Guided by 

Common Sense pro The New York Times87, kterým chtěl odlišit další vývojovou fázi 

internetového prostředí. Web se postupně stává více otevřeným, propojeným a 

inteligentním. Dochází ke konvergenci médií v ještě větší míře než dosud. Veškerá zařízení 

s připojením k internetu jsou propojená. Uživatelé jsou neustále vystaveni novým 

informacím, jsou neustále online. 
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Vývoj webu můžeme shrnout v následujícím grafu: 

 

 

Graf č. 188 

2.1.2 Charakteristické rysy Webu 3.0 

Web 3.0 je typický svou individualizací. Internetové aplikace o uživatelích získávají 

neskutečné množství informací (geografická poloha, vyhledávaný obsah, obsah sociálních 

sítí) a díky tomu mohou nabízené služby maximálně personalizovat. Geografické 

vyhledávání pomocí významu vět, tedy rozpoznání podmětu, předmětu, jejich vzájemného 

vztahu se zřetelem na případné určení času a místa napomáhá filtrování obsahu podle 

osobních zájmů konkrétního uživatele.  

Dochází k propojení aplikací (kalendář v mobilním telefonu stahuje informace o přijatých 

akcích na sociálních sítích, aplikace předpovědi počasí se řídí podle aktuální geografické 

polohy atd.). Všechny tyto malé aplikace, které má uživatel k dispozici na libovolném 

zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet) jsou synchronizované. 

Služby a programy jsou uložené na serverech na internetu a nikoliv v počítači uživatele. 

Uživatel k takové službě přistupuje pomocí webového prohlížeče odkudkoliv, kde je 

připojení k internetu. Tyto služby se nazývají „cloud computing“.89 
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Postupně dochází ke smazání hranice mezi kategoriemi 

profesionál/poloprofesionál/amatér. Nyní může každý tvořit programy. 

Jak jsem zmínila na začátku této podkapitoly, Web 3.0 se někdy označuje jako sémantický. 

Internetové stránky obsahují celou řadu informací, které uživatel umí přečíst a mají pro něj 

určitý význam, ne vše ale umí přečíst stroj = počítač. Proto vznikla potřeba označovat 

obsah sémanticky tak, aby jej uměl rozeznat i stroj. Technologie mikroformátů označují 

informace typu geografická poloha, čas a kontaktní informace a dávají tak obsahu smysl a 

sémantickou strukturu. Mikroformáty jsou datové formáty sloužící k označení webového 

obsahu. Díky nim vkládáme do webového obsahu informace typu geografická poloha, 

kontaktní data, adresa událost, vztahy mezi lidmi atd., které jsou čitelné pro lidi i pro 

stroje/počítače.90 Mikroformáty pomáhají vyhledávačům snáze se orientovat na webu a 

uživatelům lépe pracovat s obsahem webových stránek. Jedná se o sémantické značení 

obsahu tak, aby byl čitelný pro stroje i lidi. Příkladem může být věta „I love icecream.“, 

která je díky kódování srozumitelná jak uživateli počítače, tak i počítači. Ve chvíli, kdy 

slovo „love“ zaměníme za symbol srdce, je věta syntakticky jiná, ale sémanticky stejná. 

Uživatel ji rozumí stejné, obsah je stejný. Ale počítač ji vyhodnotí jako jiný obsah. Využití 

mikroformátů, které se vážou k sémantickému webu, tak mají zajistit, že i takto sestavený 

obsah bude mít stejnou sémantickou hodnotu. 
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Rozdíly mezi jednotlivými vývojovými fázemi jsou názorn

Obrázek č. 1091 

3 Sociální sítě 

Sociální sítě jako jsou Fa

celém světě a jsou součástí jejich k

svými specifiky se stala stejn

ovlivňuje.  

Vznik a vývoj sociálních sítí

byly zaměřené na svůj obsah, sociální 

jejich obsahu a zaměření, ale na lidech. Jsou to egocentrické sít

jeho vlastní komunity. Virtuální sv

skupinami. 
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Rozdíly mezi jednotlivými vývojovými fázemi jsou názorně zobrazeny na obrázku 

Facebook, Twitter, Instagram a další uchvátily miliony uživatel

částí jejich každodenního života. Komunikace na sociálních sítích se 

svými specifiky se stala stejně důležitou jako jiné formy komunikace, které neustále 

Vznik a vývoj sociálních sítí způsobil posun v online komunikaci. Zatímco webové stránky 

ůj obsah, sociální sítě jsou orientované na své uživatele

ěření, ale na lidech. Jsou to egocentrické sítě s

unity. Virtuální svět Facebooku, Twitteru aj. je tvořen sít
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 zobrazeny na obrázku č. 10: 
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V následující kapitole definuji, co to jsou sociální sítě, jak se liší a jak vznikaly, abych 

mohla následně popsat charakteristické rysy jejich komunikace.  

3.1 Charakteristika sociálních sítí 

Pojem sociální síť je starší než internet sám a v obecném smyslu má velmi široký význam. 

V této práci používám pojem „sociální síť“ za účelem popisu specifického produktu 

nových médií. 

V knize The Network Society 92  definuje nizozemský sociolog Jan Van Dijk síťovou 

společnost jako společnost, jejíž vztahy jsou založeny na mediální síti, která postupně 

nahrazuje komunikaci „face to face“. Síť se stává organizační složkou naší společnosti a 

ovlivňuje její infrastrukturu. Vzniká síť komunikací, které vycházejí ze svých středů a míří 

do různých stran, křižují se a potkávají se. Moderní síťová společnost již není závislá na 

komunikaci vycházející z jednoho středu. 

Van Dijk chápe síť jako soubor kontaktů mezi jednotkami celku. Tyto jednotky fungují 

jako uzly, které mohou být zastoupeny jednotlivci, skupinami, či celými organizacemi.93 

Sociální sítě charakterizuje danah m. boyd a Nicole B. Ellison v článku Social Network 

Sites: Definition, History and Scholarship 94  jako internetovou službu, která umožňuje 

jednotlivým uživatelům vytvářet veřejný nebo částečně veřejný profil své osoby v rámci 

daného systému (sociální sítě). Uživatelé zde mohou vytvářet seznamy svých „přátel“95, 

sdílet s nimi svůj profil a procházet jejich profily včetně seznamu jejich přátel.  

Profily jsou tvořené informacemi, které uživatel vyplní při registraci. Většinou se jedná o 

jméno, datum narození, školu, místo pobytu, zájmy, rodinný stav, zaměstnání. Dále doplní 

svou profilovou fotografii. To, jak moc je profil veřejný si většinou uživatelé nastavují 

sami. Určují, které informace mohou vidět libovolní uživatelé. Po připojení se k dané sítí je 

uživatel vyzván, aby zde identifikoval své „přátele“. Systém mu na základě uvedených 

údajů a již označených přátel sám nabízí další uživatele, které by mohl znát. 
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Sociální sítě kolem sebe sdružují různorodé komunity. Některé sdružují své uživatele na 

základě společného jazyka, náboženského vyznání, sexuální a rasové identity a zájmů. 

LinkedIn a Xing jsou profesní stránky, Couchsurfing sdružuje cestovatele, MyChurch 

křesťanské kostely a jejich členy atd. Některé sítě fungují na principu exkluzivity a 

nedovolují přístup každému zájemci. Např. BeautifulPeople a ASmallWorld mají 

stanovená pravidla, za kterých se uživatelé mohou stát členy. 

Oblibu sociálních sítí můžeme rozdělit i podle geografické oblasti, zatímco MySpace 

získal svou popularitu po celém světě, Friendster se stal populární zejména v pacifické 

oblasti, Orkut je nejvýznamnější brazilská a indická sociální síť.96 

Sociální sítě můžeme rozdělit podle různých kritérií:97 

• Sociální sítě založené na profilu uživatele. Podstata sítě je založena na tom, že si 
každý uživatel vytvoří svůj profil, do kterého uvede informace o sobě, fotografie a 
své zájmy (Facebook, MySpace). 

• Sociální sítě zaměřené na obsah. Hlavní roli zde hraje obsah sítě, profil uživatele 
je až druhořadý. Jedná se o sítě typu Flickr, Instagram, YouTube. 

• Sociální sítě typu „white-label“. Tyto sítě umožňují svým uživatelům vytvářet 
malé komunity/sociální sítě (Ning a PeopleAggregator). 

• Virtuální světy. Jedná se spíše o počítačovou hru ve virtuálním prostředí, kde si 
každý založí svůj vlastní avatar doplněný o informace o své fiktivní osobě a 
doslova může žít druhý život (SecondLife). 

• Mikroblogy. Twitter či Jaiku fungují na principu zveřejňování krátkých, počtem 
znaků omezených zpráv. 

3.2 Vznik a vývoj sociálních sítí 

Již v průběhu devadesátých let 20. století docházelo k rozvoji prvních sociálních sítí. Weby 

jako Geocities (1994), Theglobe.com (1995) a Tripod.com (1995) umožnily svých 

uživatelům zakládat blogy a chatovat online. Původní sociální sítě fungovaly na jiném 

principu, než jaký dnes známe např. u Facebooku. Jejich cílem bylo seznámení se 

s novými lidmi, na rozdíl od současných sítí, které spojují přátele, spolužáky či kolegy a 

primárně nenavazují nové vztahy, ale udržují již existující.  
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Za první skutečnou sociální síť však autorky boyd a Ellison98 považují SixDegrees.com, 

která byla spouštěna v roce 1997. Název pochází z konceptu „six degrese of separation“, 

který je založen na tom, že se každý zná s každým přes maximálně šest nebo méně dalších 

kontaktů. Autorem této myšlenky je maďarský umělec a novinář Frigyes Karinthy99. Lidé 

si zde tvořili profily a přidávali profily svých „přátel“. Komunikovali skrze zprávy. 

Přestože SixDegrees mělo miliony uživatelů, v roce 2000 ukončilo svoji činnost. 100 

Možným důvodem ukončení činnosti byl fakt, že po přidání „přátel“ do profilu síť 

nenabízela další aktivity (na rozdíl od současných sociálních sítí).  

Následovaly další sociální sítě jako AsianAvenue, BlackPlanet a MiGente, které fungovaly 

na podobném principu zakládání profilů s cílem osobního nebo profesního setkání. 

V roce 2002 spustila svou činnost jedna z významnějších sociálních sítí – Friendster. 

Principem sítě bylo napomoci setkání s přáteli přátel, jednalo se o seznamovací sociální 

síť. 

MySpace je komunitní server, který byl založen v roce 2003. Zpočátku byla tato síť velmi 

oblíbená, později ji výrazně nahradil Facebook. MySpace je orientován spíše na hudební 

prostředí a přestože nabízí podobné funkce jako Facebook (chat, diskusní skupiny, sdílení 

videí), nedosahuje jeho obliby. Nicméně nabízí zajímavý prostor pro začínající hudebníky. 

Významnějším sociálním sítím (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Instagram), na 

kterých chci podrobněji ukázat způsob komunikace, budu věnovat vlastní podkapitolu. 

Pro úplnost zde jen krátce zmíním české sociální sítě, které u nás fungovaly ještě před érou 

Facebooku. Jedná o seznamovací síť Lidé.cz, Líbímseti.cz a česká mutace Spoluzaci.cz. 

S nástupem Facebooku však tyto sítě ztratily na popularitě, neboť nenabízely kromě 

založení profilu a chatu další aplikace jako Facebook. 

Sociální sítě postupně přidávaly další způsoby svého využití (např. blogovací služby) a 

začaly tak nabízet komplexnější komunikační služby. Na grafu č. 2 níže můžeme vidět, 

kdy první sítě začaly fungovat na internetu a kdy do svého systému přidaly prvky typické 

pro současné sociální sítě. 
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Graf č. 2101 
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3.2.1 Facebook 

Na rozdíl od výše zmíněných sociálních sítí byl Facebook původně vytvořen (únor 2004) 

pro úzkou skupinu uživatelů – pro studenty Harvardovy univerzity. Připojení k síti 

vyžadovalo univerzitní mail, což zaručovalo určitou míru soukromí této komunity. V září 

roku 2005 Facebook expandoval a zpřístupnil se nejenom vysokoškolákům, ale také 

korporátním sítím a teoreticky každému zájemci. Přístup do sítě však stále vyžadoval 

schválení administrátorem. Zpočátku se uživatel mohl stát členem sítě jen na základě 

pozvání někoho jiného. Od roku 2006 byl Facebook přístupný komukoliv staršímu 13 let. 

Dalším „poznávacím“ znamením Facebooku byly aplikace, díky kterým si uživatel mohl 

personalizovat svůj profil. 102  V současnosti má Facebook 1 310 000 000 uživatelů po 

celém světě a patří mezi nejužívanější sociální sítě. 103  Česká verze Facebooku byla 

vytvořena v roce 2008 a v nyní má přes 4 miliony uživatelů.104 

Jak Facebook funguje? 

První krokem k založení facebookového účtu je registrace. Profil zakládá uživatel 

vyplněním pravdivých informací (jméno a příjmení, email, datum narození, pohlaví). Poté 

může začít vytvářet svůj profil, kterým se chce prezentovat před ostatními uživateli. Zvolí 

si své uživatelské jméno, fotografii, může vyplnit doplňující informaci o vzdělání, 

rodinném stavu, školách, zaměstnání, svých zájmech a mnoho dalších informací o své 

osobě. Vyhledávání „přátel“ usnadňuje Facebook tím, že uživateli nabízí kontakty, které 

by mohl znát na základě společných uvedených informací. Pokud si uživatel přidá „přítele“ 

sám si může nastavit, jaké informace ostatní uvidí. 

Hlavní stránka facebookového profilu slouží ke sledování příspěvků přátel. Mohou sem 

vkládat psané texty doplněné o emotikony, fotografie, videa, audionahrávky nebo sdílet 

hypertextové odkazy. Přátelé mají možnost reagovat na tyto příspěvky – okomentovat je či 

jim dát „like“.105 Na hlavní stránce probíhá většina facebookové komunikace. Objevují se 

zde upozornění na žádosti o přátelství, příchozí soukromé zprávy, upozornění na dění ve 

skupinách a krátké informace o tom, co dělají a komentují moji přátelé. Dalším způsobem 
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komunikace jsou soukromé zprávy, které si mezi sebou mohou posílat dva a více uživatelů, 

ale i celé skupiny. Komunikace pomocí zprávy může probíhat i offline.  

Kromě přidávání přátel existují na Facebooku také skupiny. Některé jsou uzavřené a 

přístupné jen na základě pozvání a přidání některým z členů, jiné jsou otevřené. Skupiny se 

sdružují kolem sdílených zájmů. 

Uživatel si také může přidávat „Stránky“ do oblíbených. Většinou se jedná o prezentaci 

firem, které tak přidáváním statusů oslovují svoji cílovou skupinu. V tomto případě si 

uživatelé přidávají stránky kliknutí na „Líbí se mi“, což je česká verze „like“. 

Pokud uživatel chce ukončit svou činnost na této sociální síti, má dvě možnosti – 

deaktivovat svůj profil (v budoucnosti se k němu může vrátit) nebo jej úplně smazat.  

Nevhodný obsah se snaží Facebook odstranit za pomoci uživatelů, kteří tento obsah mohou 

nahlásit. Společnost se tak přidala k webům, které se hlásí k myšlence čistého 

internetového prostoru.  

3.2.2 Twitter 

Twitter není klasickou sociální sítí, ale je řazen do kategorie mikroblogů. Podstatou je 

zveřejňování krátkých příspěvků – do 140 znaků, které vidí uživatel na své stránce a 

zobrazuje se jeho odběratelům. 

Síť byla založena v roce 2006 Jackem Dorsayem pro společnost Odeo. Původní myšlenka 

pod názvem Status fungovala na principu rozesílání krátkých SMS zpráv omezené skupině 

lidí s informací, co kdo dělá. Nápad se ujal a společnost Odeo začala pracovat na jeho 

vylepšení. Změnila jméno na Twitch (odvozeno od vibrujícího pohybu vyzvánějícího 

telefonu). V roce 2006 se tato interní služba přejmenovala na Twitter a o rok později byla 

zpřístupněna široké veřejnosti. 106 V současné době se jedná o jednu z nejrozšířenějších 

sociálních sítí na světě. K 01. 01. 2014 měl Twitter 645 750 000 uživatelů po celém světě. 

V České republice zaostává za Facebookem a není zde tolik oblíbený. 107 
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Jak Twitter funguje: 

Twitter funguje na odlišném konceptu než Facebook. Jak jsem zmínila výše podstatou 

komunikace na této sociální síti je zveřejňování krátkých zpráv. Místo „přátel“ si zde 

uživatel přidává tzv. „followings“, tedy ty, jejichž příspěvky chce sledovat. Tyto příspěvky 

se poté objevují na zdi uživatele. „Followings“ nejsou jen lidé, potažmo přátelé či známí, 

ale často také společnosti či zájmové skupiny, které chce uživatel sledovat (např. 

TripAdvisor, LonelyPlanet atd.). Cílem tedy není přidávat si „přátele“, ale získávat 

informace/novinky z oblastí či od lidí, kteří mě zajímají. Ti, co sledují mé příspěvky, 

označuje Twitter jako „followers“.  

„Tweet“ je krátký příspěvek o maximálně 140 znacích. U „tweetů“ si uživatel může 

nastavit, zdali jsou soukromé a uvidí je jen schválení „followers“, nebo jsou veřejné a 

může je vidět kdokoliv. Jméno je odvozeno od anglického slova „tweet“, které označuje 

ptačí štěbetání. Obsah není omezen jen na psaný text, lze vložit hypertextový odkaz, 

fotografii či někoho označit. Komunikovat lze také pomocí soukromých zpráv. Přeposlání 

„tweetu“ dalším uživatelům se nazývá „retweet“. 

K veřejnému označení uživatele v příspěvku se používá internetový zavináč před jménem - 

@uživatelské jméno. Dalším specifikem komunikace jsou tzv. „hashtagy“, které se začaly 

objevovat nejdříve na Twitteru, poté je převzal i Facebook a další sociální sítě (Instagram). 

Jedná se o označení klíčových slov tagů, díky kterým sociální síť může třídit vyhledávaný 

obsah. V praxi pak vypadá využití takto: „#hashtag“. 

Registrace nového uživatele probíhá podobně jako u jiných sociálních sítí – uživatel vyplní 

své uživatelské jméno, přezdívku, pod kterou na Twitteru vystupuje, emailovou adresu, 

profilovou a úvodní fotografii, zvolí si heslo. Poté získá svou twitterovou stránku, na které 

se budou zobrazovat jeho „tweety“. Twitter nabízí uživateli, aby si vybral oblast svých 

zájmů, a poté dostává informace a tipy zaměřené např. na cestování, celebrity, gastronomii, 

obchodní subjekty. 

Layout hlavní stránky je poměrně jednoduchý a přehledný. Objevují se zde krátké 

příspěvky. Obecně Twitter nabízí méně služeb než např. Facebook a působí skromněji. 

Zřejmě je to způsobeno tím, že cílí i na starší věkovou skupinu než Facebook.108 
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 Dostupný z WWW: <http://blog.bufferapp.com/social-media-in-2013-user-demographics-for-twitter-
facebook-pinterest-and-instagram> 
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3.2.3 Instagram 

Instagram je sociální síť založená na sdílení fotografií. Jedná se o aplikaci, která byla 

původně dostupná jen pro mobilní telefony společnosti Apple (2010). Později byla 

aplikace přizpůsobena i pro jiné operační systémy (Android, Windows Phone 8).109 

Zakladatelem je dvojice Kevin Systrom a Mike Krieger. Původně byla aplikace určena jen 

pro sdílení a úpravu fotografií, nyní lze nahrávat krátká videa. Od roku 2012 patří 

Instagram pod společnost Facebook.110 

Na konci prvního čtvrtletí roku 2014 měl Instagram přes 200 milionů uživatelů po celém 

světě a stal se tak nejrychleji rostoucí sociální sítí. Její úspěch tkví v jednoduchosti 

používání – uživatele nemusí psát složité příspěvky, stačí fotit a sdílet na síti se svými 

„followers“ a „followings“.111 

Jak Instagram funguje? 

Pro založení účtu na Instagramu je nezbytné si nejdříve stáhnout aplikaci do svého 

telefonu. Instagram lze využívat i na počítači, ale možnosti webové stránky instagram.com 

jsou omezené, protože aplikace je primárně určena do smartphonů. 

Při registraci uživatel opět vyplní jméno, případně telefon, zvolí si své uživatelské jméno a 

doplní profilovou fotografii. Rozhodne se, jestli jeho příspěvky budou veřejné, či je smí 

vidět jen schválení „followers“112 a přidá si své „followings“113 

Podstata této sociální sítě spočívá v pořizování fotografií mobilním telefonem a jejich 

upravování přes speciální filtry, které Instagram nabízí. Nasnadě je podobnost čtvercových 

fotografií s fotografiemi Polaroidu. 

Upravenou fotografii pak uživatel sdílí se svými „followers“, kteří mají možnost ji dát 

„like“ či ji okomentovat. Uživatel může k fotografii přidat krátký komentář, označit v ní 

své přátelé pomocí znaménka „@“ či označit obsah pomocí tagu „#“.114  
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Dostupný z WWW: <http://www.svetmobilne.cz/instagram-ma-betaverzi-aplikace-pro-windows-
phone/2324> 
110

 Dostupný z WWW:<http://medialniproroci.blogspot.cz/2013/04/instamanie.html> 
111

 Dostupný z WWW: <http://mashable.com/2014/03/25/instagram-200-million-users/> 
112

 Instagram využívá stejné termíny jako Twitter. „Followers“ jsou ti, kteří si přidají jiného uživatele do své 
sítě, aby mohli vidět jeho fotografie. 
113

 „Followings“ jsou ti, jejichž příspěvky chce uživatel sledovat. 
114

 Princip označování je stejný jako u Twitteru. Viz předchozí kapitola. 
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Označování pomocí tagů slouží k lepšímu vyhledávání obsahu na sítí. Pokud uživatel 

klikne na tag „#Barcelona“ zobrazí se mu fotografie, které jsou označené stejně. 

Oproti ostatním sociálním sítím je užívání Instagramu velmi jednoduché, rychlé a přitom 

nám poskytuje více informací než např. „tweet“. Obraz jako médium je mnohem 

komplexnější, neexistují zde jazykové bariéry, díky filtrům lze částečně zprostředkovat 

atmosféru a zachytit více než jen slovy. 

Instagram své služby rozšířil i o sdílení krátkých videí. Videa jsou pouze 

několikavteřinová, tudíž nejde o konkurenci YouTube ani ostatním sociálním sítím. 

Naopak Instagram je s ostatními sítěmi propojen a nabízí možnost své fotografie sdílet 

např. na Facebooku či Twitteru. Tím se dostáváme do další fáze sociální sítí – sítě se 

navzájem propojují. 

3.2.4 LinkedIn 

LinkedIn je síť založená na pracovních kontaktech. Smyslem je udržet si profesní kontakty 

s lidmi z oboru. Síť byla založena v roce 2003. Slouží také personalistům k nalezení 

vhodného kandidáta. Na rozdíl od sociálních sítí, které jsou zaměřené spíše na zábavu a 

prezentaci svého soukromého života, LinkedIn spojuje lidi na základě profesních 

kontaktů.115 

Dalším specifikem této sítě je, že uživatelé ji nenavštěvují denně jako ostatní sítě. Tento 

aspekt se snaží LinkedIn od roku 2011 změnit tím, že na zdi uživatele uveřejňuje každý 

den články z oborů, které jsou pro daného uživatele zajímavé. Tato služba se jmenuje 

LinkedIn Today. V současné době překročil počet uživatelů sítě 300 milionů.116 

Uživatelé síť využívají zejména ve chvíli, kdy hledají novou práci či aktualizují svůj profil. 

Kromě uživatelů, kteří zde mají profil, tvoří cílovou skupinu LinkedInu ještě personalisté 

(ti, mají placený profil, aby se mohli dostat k informacím o potenciálních kandidátech), 

kteří na základě uvedených informací mohou sami vybírat kandidáty na pozice, které 

potřebují ve své firmě obsadit. 
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 Dostupný z WWW:<https://www.linkedin.com/static?key=founders> 
116

Dostupný z WWW: <http://www.mediaguru.cz/2014/05/linkedin-jako-obsahova-platforma-pro-
profesionaly/#.U3cko9J_uSo> 
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Jak LinkedIn funguje? 

Jak jsem již zmínila výše, LinkedIn není tolik zaměřen na obsah jako sítě typu Facebook 

nebo Twitter, ale spíše se soustředí na původní myšlenku – rozšiřování sítě kontaktů.  

Registrace probíhá u sociálních sítí vždy podobně. Uživatel vyplní věk, jméno, uživatelské 

jméno, zvolí si heslo a získá vlastní účet na síti. Zde si nahrává svou fotografii a vyplňuje 

informace zaměřené na jeho profesní život. Vzdělání, dovednosti, vystudované školy. 

Kontaktuje zde své ex/kolegy či přátele a vytváří si virtuální síť profesních kontaktů. 

Většina práce s touto sítí souvisí spíše s aktualizací profilu, či vyhledáváním nových 

kontaktů. Tomu i odpovídá dění na hlavní stránce, kde jsou informace o aktualizacích 

navázaných kontaktů. Zobrazují se zde novinky z oboru, pracovní nabídky a informace o 

tom, kdo si prohlédl či udělil „like“ profilu uživatele. 

I na LinkedIn lze nastavit, které informace o uživateli jsou veřejné a které nesmí vidět 

vybraní uživatelé. Komunikace na této síti je obecně velmi zjednodušená. Uživatelé nejsou 

nuceni být příliš aktivní a vytvářet textové či vizuální obsahy, které by umisťovali na svou 

hlavní stránku. Přesto si myslím, že je zapotřebí LinkedIn zmínit a v další kapitole 

definovat specifika jeho komunikace. 

3.2.5 YouTube 

Poslední sociální sítí, kterou bych zde chtěla více představit je YouTube. Je to zástupce 

sociálních sítí, které jsou zaměřené na video obsah. YouTube funguje na odlišném principu 

než výše zmíněně sítě. 

YouTube jako internetová platforma pro sdílení videa vzniklo v roce 2005 díky Chadu 

Hurleyovi, Jawedu Karimovi a Stevu Chenovi, kteří se snažili vytvořit stránku, na kterou 

budou lidé nahrávat domácí videa, aby je mohli snadno sdílet se svými přáteli.117 

První video bylo nahráno pod názvem „Me at Zoo“ Jawedem Karimem a je stále 

dostupné.118 Během následujících let bylo YouTube spuštěno v mnoha dalších jazykových 

mutacích. Té české jsme se dočkali v roce 2008.119 
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 Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/kdyz-se-rekne-youtube> 
118

 Dostupný z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw> 
119

 Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/kdyz-se-rekne-youtube> 
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Jak YouTube funguje? 

YouTube patří společnosti Google a pokud uživatel vlastní emailový účet na gmail.com, 

získává automaticky i přístup ke svému YouTube účtu. Díky propojení pak YouTube 

získává o uživateli všechny informace, které jsou dostupné v jeho mailové korespondenci 

či na jeho účtu Google+.  

Na hlavní stránce nabízí YouTube videa, která odpovídají tomu, co uživatel v nedávné 

minulosti sledoval nebo videa, o která by podle YouTube mohl mít zájem. Uživatel si sám 

může nastavit, jestli hudba přidaná do „playlistů“ je veřejná či soukromá.  

Původní myšlenkou YouTube bylo zveřejňování amatérských videí uživatelů. Což je 

dosud samozřejmě možné. Uživatelé zde na svém „kanálu“120 mohou zveřejňovat vlastní 

videa, zhlednutá videa, mohou zde vkládat i text (podobně jako na Facebooku mohou 

vkládat aktuální příspěvky) a mají možnost vytvářet vlastní seznamy hudby. Kromě 

uživatelských amatérských obsahů se zde zveřejňují hudební videoklipy, reklamy, krátká 

videa či promo firem. V poslední se zde objevuje i nový formát, kterým jsou videoblogy. 

Autoři se již neomezují na psaný text na blozích, ale rovnou natáčí videa. Nechybí ani 

možnost videa komentovat a diskutovat o nich.  

4 Proměna komunikačních modelů na sociálních sítích 

V této kapitole aplikuji komunikační modely popsané v první části práce na komunikaci na 

vybraných sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Instagram). Nejprve 

definuji komunikaci na jednotlivých sítích a poté popíši, které modely vyhovují 

specifickým rysům komunikace těchto sítí, které jen z části a které již není možné pro 

komunikaci na sociálních sítích nadále využívat.  

4.1 Komunikace na Facebooku 

Facebook je tou nejužívanější a co se týče komunikačních kanálů nejrozsáhlejší sociální 

sítě z těch, které jsem si pro svou práci zvolila. Dle mého názoru využívá nejvíce 

komunikačních rovin a má nejrozmanitější skupinu uživatelů. Proto zde můžeme 

identifikovat poměrně velké množství využitých komunikačních modelů. 
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 Označení pro stránku uživatele, na které zveřejňuje svůj obsah. 
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Na začátek shrnu komunikační kanály, které Facebook využívá. Jedná se o: 

• zeď, na které se prezentují textové, obrazové, video a hypertextové příspěvky 

• chat, resp. soukromá zpráva 

Na Facebookové zdi prezentuje uživatel krátké monologické texty pomocí různých 

komunikačních kanálů (psaný text, hudba, odkazy, videa, fotografie). Obsah, uživatelé 

zveřejňují na základě toho, co předpokládají, že bude jejich „přátele“ neboli publikum 

zajímat. 

Pro komunikaci na Facebooku je typické udržování „offline“ vztahů místo toho, aby se zde 

navazovala nová přátelství. Udržuje vztahy, které by jinak zanikly (bývalí spolužáci a 

kolegové). 

Díky rozsáhlým možnostem komunikace, které Facebook nabízí, se pomalu stává 

přehlcenou sítí aplikacemi a komunikace se tak může stát nepřehlednou. Uživatel je denně 

zahrnován spoustou upozornění o tom, co jeho „přátelé“ zveřejňují, čemu dávají svůj 

„like“, kterou hru hrají, jaké aplikace používají. To uživatele vede k používání nových, 

jednodušších sítí.121 Jednou z nich je i Instagram. 

4.2 Komunikace na Instagramu 

Síla Instagramu tkví v jeho jednoduchosti oproti jiným sociálním sítím. Úprava a sdílení 

pořízených fotografií je velmi jednoduchý proces. Výhodou této sítě je také její 

přehlednost. Uživatelům se na jejich domovské stránce zobrazují fotografie těch, které 

sledují. Žádné další informace, příspěvky či aktualizace aplikací. Jen zveřejněné fotografie 

či oznámení, že se jeho fotografie líbí jiným uživatelům 

Komunikace tak probíhá zejména na vizuální rovině. Přesto Instagram nabízí možnost 

udílet „likes“ a vkládat komentáře k jednotlivým příspěvkům. Pomocí filtrů (retro filtr; 

filtr, který zvýrazní barvy; černobílá fotografie aj.) dodává uživatel fotografii určitou 

„přidanou hodnotu“. Dokáže lépe podtrhnout atmosféru prostředí či náladu. Přidává tak do 

sdělení více informací, které není možné zachytit slovy v krátkém příspěvku. Nabízí také 

možnost hrát si se skrytými významy a využívat asociace. 
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Dostupný z WWW: <ústup fb: http://www.mediaguru.cz/2014/01/znacky-venuji-stale-vice-casu-

instagramu-a-pinterestu/#.U5F_7XJ_uSo> 
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Podstatným rysem odlišujícím Instagram od jiných sítí je možnost sdílet obsah i na jiných 

sociálních sítích (Twitter, Facebook). Komunikace na sociálních sítích již není uzavřená 

v rámci dané sítě, ale přesahuje ji. 

Instagram jako sociální síť zaměřenou na vizuální obsah vnímám jako další posun ve 

vývoji současné komunikace. Od textu se posouváme k obrazům. Sociální sítě, které nám 

nabízejí velmi rychlou komunikaci (i díky internetu v mobilním telefonu) začínají být 

pomalé. Vyťukat do mobilu zprávu, ve které popíši určitou událost včetně informace o 

tom, jak místo vypadalo, jaké ve mně vyvolalo pocity, je pomalé. Fotografie to dokáže 

vyřešit. Fotoaparáty v mobilních telefonech jsou dnes již poměrně kvalitní a díky 

přednastaveným úpravám aplikací lze vytvořit zajímavé fotografie, které nám podávají 

komplexní sdělení. Další stupněm ve vývoji jsou videa, která Instagram již také nabízí. 

Prozatím se jedná o krátké několikavteřinové video, ale i tak jej vnímám jako zásadní krok 

v oblasti komunikace. Video nám prezentuje ještě podrobnější popis nějaké události. 

Vidíme, co se stalo, jak konkrétní lidé mluví, jak se pohybují, vnímáme atmosféru. Pro 

odesílatele takové zprávy je její odeslání a vytvoření maximálně jednoduché. 

4.3 Komunikace na YouTube 

YouTube je komunikační kanál, který je starší než Instagram. Ačkoliv jsou si obě sítě 

v mnoha ohledech podobné, YouTube přesto nezaznamenalo takový úspěch jako 

Instagram a slouží zejména jako platforma pro sledování hudebních klipů a videí. 

Komunikace na YouTube nabízí komplexní sdělení – zvukové video, o kterém je možné 

diskutovat s uživateli. Proč tedy nezaznamenala tato síť takový úspěch jako jiné? Já se 

domnívám, že přišla příliš brzy. V době, kdy byl Facebook přístupný jen studentům 

univerzit, se objevila komunikační síť, která přeskočila vývoj a rovnou nabízela možnost 

vkládat videa. 

I tato síť je propojena s Facebookem, Twitterem, Google+ a bloggerskými službami. 

Slouží tak spíše jako doplněk ke komunikaci na jiných sítích. 

4.4 Komunikace na Twitteru 

Pro komunikaci na Twitteru je zásadní omezením délka zveřejněného textu. Uživatelé 

musí stručně a jasně vyjádřit svoje sdělení, které nesmí přesáhnout 140 znaků. Další 

odlišností od ostatních sítí je, že komunikace nemusí probíhat recipročně jako u 

Facebooku. Mohu sledovat příspěvky uživatele, ale on nemusí sledovat moje sdělení.  
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Zatímco komunikace na Facebooku slouží k udržování offline vztahů, komunikace na 

Twitteru je zaměřena spíše na získávání aktuálních informací, které zveřejňují moji 

„followings“. Zajímavým rysem komunikace je tzv. „retweetování“, kterému se podrobně 

věnuje danah boyd, Scott Golder a Gilad Latan v článku Tweet, Tweet, Retweet: 

Conversational Aspects of Retweeting on Twitter122. 

„Retweet“ funguje na podobném principu jako přeposílání emailu, který napsal někdo jiný. 

Není to ale stejné jako kopírování obsahu. Při „retweetování“ uživatelé označují osobu, 

která původní „tweet“ napsala, aby bylo zřejmé, kdo je autor. Uživatel tak nešíří sítí jen 

svůj obsah, ale také obsah někoho dalšího a tím potvrzuje jeho platnost (viz Kulturální 

model). 

K „retweetování“ se užívá zkratka RT@osoba: text. Omezení textu na 140 znaků často 

vede ke zkracování příspěvku původního autora. Informace tak postupně mění význam, 

což považuji za důležitý rys komunikace na Twitteru. Vzniká tady prostor pro komolení 

obsahu zprávy. Zkrácením zprávy dává uživatel najevo i to, co považuje a nepovažuje za 

podstatné. Může tak úplně změnit smysl původní informace, protože i mlčení je 

komunikací. Často také dochází k užívání zkratek slov, vynecháváním samohlásek (tento 

jev se dostává i do mluvené komunikace). 123 S „retweetováním“ nastává další problém a 

tím je problém autorství.124 Kdo je autor upraveného „retweetu“? Autor původního sdělení, 

nebo ten, kdo jej změnil a zkrátil? 

Autoři se v článku zabývají i motivací uživatelů k „retweetování“.125  Mezi nejběžnější 

důvod patří snaha rozšířit zajímavou myšlenku či odkaz novému publiku (příspěvek tak má 

mnohem větší dosah, než kdyby ho autor směřoval jen ke svým „followers“). Mezi další 

důvody patří snaha okomentovat něčí sdělení, veřejně s ním souhlasit či nesouhlasit, často 

to bývá akt přátelství či podpory a může také sloužit k samozviditelnění uživatele na úkor 

myšlenky někoho jiného. 126  K odpovědi na „tweet“ se užívá standardizovaná forma 

@reply text. Velmi často se „retweetování“ využívá k šíření různých internetových peticí, 
                                                           
122

 boyd, d.; GOLDER, S.; LOTAN, G.: Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on 
Twitter 
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 Uživatelé ve snaze ušetřit „znaky“ vynechávají samohlásky a užívají nyní již ustálené výrazy – „jj“ pro ano, 
„thx“ pro thanks, „omg“ pro Oh my god. 
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demonstrací a k podpoře veřejného zájmu, jedná se o tzv. „retweeting for social action“. 

Cílem je spojit různorodé skupiny lidí, které by se v reálném životě nepotkaly. 

4.5 Komunikace na LinkedIn 

Komunikace na LinkedIn se od ostatních popsaných sítí odlišuje tím, že je mnohem 

formálnější. Uživatelé berou v potaz, komu je obsah na sítí určeny a podle toho volí 

informace, které zveřejní. Zatímco na Facebooku či Instagramu jsou uživatelé ve spojení 

s přáteli, na LinkedIn jsou to kolegové, se kterými často nemají blízký vztah. Udržování 

kontaktu s nimi je čistě účelové a z profesních důvodů. Uživatelé zde neprezentují svůj 

osobní život, nýbrž ten profesní. I proto zde není komunikace tak frekventovaná a dochází 

k ní zejména ve chvíli, kdy uživatel hledá práci nebo si aktualizuje profil. 

Sociální sítě jsou často kritizovány za to, že zde uživatelé zveřejňují příliš mnoho osobních 

informací a ztrácí určitou míru sebekontroly. LinkedIn je ale výjimkou. Vztahy 

z pracovního prostředí se přenáší i na online vztahy na této síti, kde si uživatelé drží 

odstup. Zveřejněné informace jsou věcného charakteru, není zde prostor pro zveřejňování 

soukromých videí a fotografií. Komunikace zde probíhá spíše jednosměrně. Uživatel si 

zprovozní profil a čeká, zda ho osloví potenciální zaměstnavatel, který má přístup ke 

kontaktům a online životopisům, ze kterých vybírá.  

Cílem užívání LinkedIn je vytvořit si síť profesních kontaktů a rozšiřovat ji. Přesto 

komunikace na této sítí zahrnuje jeden zajímavý rys. Uživatel si může doplnit do svého 

profilu, jakými profesními dovednostmi vládne a jeho současní či bývalí kolegové jej 

mohou hodnotit. LinkedIn tak zavedl jakousi hodnotící zpětnou vazbu, pomocí které si 

mohou uživatelé ověřit svou hodnotu na trhu práce. LinkedIn nabízí i jednoduchou 

statistiku a grafy s informacemi, jak často si lidé zobrazují uživatelův profil. 

4.6 Komunikační modely na sociálních sítích 

Každá ze zmíněných sociálních sítí zahrnuje specifické komunikační prvky, přesto zde 

nacházíme shodné rysy, na které lze aplikovat obecná komunikační schémata. V případě 

všech zmíněných sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Instagram) platí, že 

komunikace na nich je kombinací modelů „one to one“ a „many to many“. 
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S modelem „one to one“127 se setkáme při chatování dvou komunikujících uživatelů na 

Facebooku a při zasílání soukromých zpráv. Specifické je využití tohoto modelu při 

nastavení přísných podmínek soukromí na sítí. Na Facebooku je možné každý příspěvek 

omezit tak, že jej vidí jen konkrétní osoba, která má možnost jej i komentovat. Stejně tak 

na Instagramu lze poslat fotografii přímo a jen konkrétnímu uživateli.  

Model „one to many“128 není z podstaty komunikace na sociálních sítích použitelný. Jak 

jsem zmiňovala v jedné z předchozích kapitol, tento model je charakteristický zejména pro 

masovou komunikaci. Televizní vysílání šířené z jednoho zdroje k mnoha a mnoha 

příjemcům, kteří nemají možnost aktivně, spontánně a rychle reagovat na vysílaný obsah. 

Teoreticky by model „one to many“ mohl fungovat, pokud by uživatel zveřejňoval 

příspěvky a v nastavení své sítě zakázal ostatním uživatelům příspěvky komentovat či jim 

udílet „like“. Toto je technicky možné v případě Facebooku, Twitteru, ale není to v praxi 

využívané, neboť by se tím popřel specifický způsob komunikace na sítích. V tomto 

případě bychom takovou komunikaci mohli aplikovat na klasický přenosový komunikační 

model Clauda Shannona a Warrena Weavera či Harolda Lasswella, ve kterém neexistuje 

možnost zpětné vazby. Tento model je však překonán a není použitelný pro sociální sítě. 

„Many to many“129 je model, který je využívaný nejvíce. Uživatelé zveřejňují svůj obsah 

a ostatní jej přijímají. Každý uživatel vysílá k mnoha příjemcům a zároveň přijímá obsahy 

mnoha dalších příjemců. Tento model definuje obecné zásady komunikace na sociálních 

sítích. 

Kulturální model komunikace130 se nesoustředí na přenos, ale spíše na význam sdělení. 

Vychází z předpokladu, že komunikace je způsob, jakým si vzájemně potvrzujeme platnost 

významů, hodnot a ideologií. U sociálních sítí však tento model nemůže fungovat 

stoprocentně. A to z toho důvodu, že díky technologickým možnostem mohu šířit 

zveřejněný obsah na sociálních sítích prakticky po celém světě, do jiných kulturních 

oblastí. Každá kultura čte text, ať už psaný či vizuální, jiným způsobem. Zveřejněná 

fotografie na Instagramu či video na YouTube, tak může získat zcela jiný význam, než mu 

dával autor. Zveřejněný obsah pak nepotvrzuje danou ideologii, ale spíše ji rozvrací. I 
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 Dostupný z WWW: 
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proto země s diktátorskými či komunistickými režimy omezují užívání sociálních sítí.131 

Tím se dostáváme k pozitivnímu rysu tohoto jevu. Mezikulturní komunikace nám slouží 

k rozšiřování obzorů a ukazuje, že neexistuje jen jedna celospolečenská pravda. Tento 

model tak může fungovat pouze mezi uživateli stejného vyznání, zájmů či kultury. 

Příkladem využití kulturálního modelu může být „retweetování“ na Twitteru, kdy uživatel 

„retweetnutím“ příspěvku vyjadřuje souhlas (příp. i nesouhlas) s myšlenkou autora 

původního „tweetu“. 

Podobně, ale s jistými odlišnosti funguje i rituálový komunikační model.132 Stejně jako 

kulturální model, tak i rituálový komunikační model slouží k reprezentaci hodnot v dané 

společnosti. Tento model ale slouží k podpoře komunikačního rysu, kterým je zveřejňování 

příspěvků na sítích, ve kterých jsou označeni přátelé autora (ať jde o text, nebo obraz). Je 

to forma veřejného potvrzení určitého vztahu. Stejně tak udílení „likes“ na sítích vyjadřuje 

přátelství či podporu. Tyto „likes“ mají často reciproční povahu. Přátelé si navzájem dají 

„like“ zveřejněnému obsahu jako výraz podpory a zároveň očekávají, že i ten druhý udělí 

„like“ přítelově příspěvku. V souvislosti s tímto modelem bych chtěla uvést i příklad 

zveřejňování tzv. „selfies“, autoportrétů či fotografií, na kterých je autor sám. Zveřejněním 

takového příspěvku očekává autor jisté reakce od svého okolí, resp. „přátel“ a „followers“. 

Tento akt slouží k potvrzení své vlastní hodnoty mezi ostatními. Ostatní uživatelé 

fotografii hodnotí, komentují a tím dávají autorovi zpětnou vazbu, na základě které si on 

potvrzuje své postavení v rámci sítě sociálních kontaktů. Komunikace pak slouží jako 

rituál, který má potvrdit platnost současných vztahů. 

Sociální sítě slouží jako platforma pro marketing a reklamu a díky narůstajícímu počtu 

uživatelů se na ně společnosti více zaměřují. Firmy, instituce ale i státní orgány využívají 

ke komunikaci sociální sítě. Nejen, že získávají o svých zákaznících cenné informace, ale 

mají možnost rychlé zpětné vazby. Na Facebooku či Twitteru mohou zveřejňovat krátké 

texty o svých novinkách či produktech. Na Instagramu pak fotografie. Na YouTube je 

velmi časté vkládání reklamy před video obsah a na LinkedIn pak cílí na uživatele, kteří 

mají vazbu k jejich oboru podnikání. Komunikace je maximálně cílená a velmi snadno 
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oslovuje konkrétní skupinu uživatelů. Propagační model 133  komunikace je tak na 

sociálních sítích aktuální a nachází zde plné využití. 

Příjmový komunikační model134 je jedním z těch, který se v souvislosti se sociálními 

sítěmi ukazuje jako poměrně aktuální a aplikovatelný. Fakt, že sdělení, které odesílatel 

zakóduje, nemusí korespondovat s tím, jak jej dekóduje příjemce, se umocňuje ještě více 

tím, že obsah sdělení je odeslán do celé sítě kontaktů, tzn. k mnoha různým příjemcům a 

každý z nich může pocházet z jiného kulturního prostředí. Každý z příjemců může sdělení 

dekódovat jinak. Sítě zaměřené z velké části na text (Facebook, Twitter) se s tímto 

problémem potýkají ve větší míře, než Instagram nebo YouTube. Text nemusí být 

dekódován stejně co se týká významu, ale také může být napsán jiným jazykem. Facebook 

s tímto problémem „bojuje“ tak, že každý příspěvek, který vyhodnotí jako napsaný jiným 

jazykem, než tím, který má uživatel nastavený, je možné pomocí překladače přeložit. 

Na Instagramu pak můžeme vnímat „#hastagy“ jako určitou pomůcku při pochopení 

vizuálního textu. „#Hastagy" nám upřesňují, do které kategorie máme obrázek zařadit, či 

co na něm vidíme. Profesní síť LinkedIn se s tímto problémem nemusí potýkat v takové 

míře, neboť je založena zejména na sdílení denotativních informací a faktů. 

Jakobsonův komunikační model135 se skládá ze šesti prvků komunikace, ke kterým se 

vážou jazykové funkce. Jak ukazuje tabulka136 níže, model je aplikovatelný na komunikaci 

na sociálních sítích. V tomto případě na Twitter. Obdobně bychom mohli vytvořit tabulku i 

pro ostatní sociální sítě. Chybí mu však jeden zásadní prvek a tím je zpětná vazba, která je 

pro sociální sítě zásadním rysem. 
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Jazyková funkce Prvek komunikace Twitter 
 

Emotivní funkce 
 

vztah mezi adresátem 
a mluvčím 

 

Mluvčí vyjadřuje své 
pocity, zážitky a 

formuluje své sdělení. 
 

Zveřejňování „tweetů“, „retweetování“, 
sledování oblíbených uživatelů. 

Aktivní komunikace na sítí. 

 
Konativní funkce 

 
vztah sdělení 
k adresátovi 

 

 
Komunikační aktivitu 
směřuji k adresátovi. 

 

 
Odpovídám nebo žádám účastníky 

komunikace: „tweety“ jsou veřejné pro 
všechny. Následuje reakce nebo 

odpověď. 

 
Fatická funkce 

 
udržuje komunikaci 

mezi mluvčím a 
adresátem 

 

Adresát i mluvčí jsou 
v kontaktu skrze 

komunikační kanál. 
 

Uživatel „tweetuje“, „retweetuje“, 
projevuje se aktivně na sítí. Je 

přítomný, sdílí s ostatními své zážitky, 
komentuje aktuality, využívá 

„#hastagy“. 
 

 
Referenční funkce 

 
kontext je 

verbalizovatelný a 
vnímatelný adresátem 

 

Obsah zprávy je 
kontextem 

komunikace. 
Obsah „tweetu“. 

 
Poetická funkce 

 
obsah textu se 

vztahuje ke sdělení 
 

Sdělení. 
 

Síla slov je ve 140 znacích. 

 
Metajazyková funkce 

 
zaměřuje se na kód 

komunikace 
 

K vyjádření obsahu 
užívám různé kódy 
(jazyk, obrazy, video). 

 

Užití klíčových slov a „#hashtagů“ 
v obsahu sdělení. 

 

Užívání emotikonů na Facebooku či filtrů fotografií na Instagramu můžeme přiřadit 

k emotivní funkci, která se váže na mluvčího a slouží k vyjádření jeho postojů a nálad. 

Kromě emotikonů zavedl Facebook i doslovné textové vyjádření, které lze do statusu 

vybrat z nabídky možností. Při zveřejňování příspěvku si uživatel z nabídky vybírá, jestli 

se „cítí spokojeně, naštvaně, nemocně“ atd. Tento text, který vždy doplňuje emotikon (viz 

Obrázek č. 11), tak usnadnil pochopení daného emotikonu ostatními uživateli, neboť ne 
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vždy bylo zřejmé, co chce pomocí určitého „smajlíku“ mluvčí sdělit. Nabídka emotikonů a 

doplňkového sdělení „cítí se …“ tak koresponduje s tím, že v přímé komunikaci lze říci 

jednu větu pomocí mnoha různých intonací a tím změnit její smysl. Na Facebooku 

můžeme napsat totožný příspěvek a přidělit mu mnoho různých emotikonů a tím změnit 

smysl daného sdělení. 

 

Obrázek č. 11137 

Konativní funkce je orientována na adresáta. Nejčastěji ji nacházíme ve vokativu a 

imperativu. Fatická funkce je zaměřena na kontakt. Jedná se o sdělení, která jsou založena 

na upoutání či udržení pozornosti (Haló, slyšíte mě?). Na sociálních sítích můžeme 

považovat za upoutání pozornosti každý příspěvek, fotografii, video či udělení „like“. 

Uživatel si tak přímo říká o to, aby si ho ostatní všimli, a čeká na jejich reakce na svůj 

příspěvek. O metajazykovou funkci jde kdykoliv si mluvčí a adresát ověřují, že užívají 

stejný kód. Facebook nabízí možnost překladu příspěvku uživatelů, kteří nesdílí stejný kód. 

Básnická funkce je zaměřena na sdělení, výběr jazykových prostředků a jejich kombinaci. 

Protože komunikace na sociálních sítích probíhá velmi rychle a dochází k určitě funkční 

deformaci jazyka, není tato funkce příliš častá. Přesto se s ní setkáme v případě 
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TwitHaiku 138  a veršovaných zpráv, které jsou pravidelně zveřejňovány na Facebooku 

skupinou Zprávy veršem. 

Podrobněji zde rozeberu komunikační schémata Viléma Flussera139 , z nichž některá 

odpovídají komunikaci na vybraných sítích. 

Divadelní diskurs svou strukturou odpovídá podstatě komunikace na YouTube. Vysílač je 

ten, kdo umístí video na YouTube a prezentuje zde svůj obsah publiku, tj. uživatelům sítí. 

Ti mají možnost na obsah reagovat v komentářích, uložit si do své paměti (do svých 

vlastních souborů na sítí) či ho sdílet přes Facebook a Twitter a tím ho šířit na síti dál. 

Vilém Flusser zdůrazňuje, že vysílač a příjemce nestojí proti sobě, ale každý se může stát 

vysílačem a každý příjemcem. Každý registrovaný uživatel může vkládat příspěvky a 

zároveň může příspěvky odebírat. 

Pyramidový diskurs by nám mohl svou stavbou připomínat „retweetování“ (přeposílání 

zpráv) na Twitteru. Uživatel A označí v přeposlané zprávě dva další uživatele a ti tuto 

zprávu opět mohou přeposlat svým přátelům, které v ní označí. Vzhledem k nemožnosti 

zpětné vazby však není tento model vyhovující. Ze stejného důvodu nemůžeme na sociální 

sítě uplatnit ani amfiteátrový diskurs. Tento komunikační model klade důraz na jedno 

centrum, ze kterého jsou vysílána sdělení pomocí různých komunikačních kanálů velkému 

množství příjemců. Na tomto principu fungují klasická masová média (televize, tisk, 

rozhlas), nikoliv však sociální sítě, kde existuje nekonečně mnoho center, z nichž se 

vysílají informace na různých kanálech k mnoha různým příjemcům. 

Stromovému diskursu pak odpovídá komunikace na sítích, která je reakcí na nějakou 

společenskou událost. Často se jedná o události týkající se celebrit a showbyznysu. 

Uživatelé se danou zprávu dozvídají od příspěvků svých „přátel“. Na sítí kolují informace, 

které událost jak potvrzují, tak i vyvrací. Pod příspěvky se živě diskutuje, ale zdroj již není 

podstatný. Informace se přebíráním z různých sítí deformuje a často ztrácí svůj pravý 

význam. Diskuse a komunikace na toto téma se tak jeví podstatnější, než zdroj a jeho 

pravdivost. 

Specifický a velmi málo aplikovatelný model pro sociální sítě je kruhový dialog. Podstata 

tkví v malém počtu členů, kteří komunikují v uzavřené skupině. Tento princip uplatníme 
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v rámci uzavřených soukromých skupin na Facebooku. Skupina je tvořena velmi malý 

počtem členů, kteří jsou v rovnocenném vztahu. Model můžeme použít i na chaty o více 

lidech či na Facebooku soukromé zprávy pro více příjemců. 

A konečně se dostáváme k síťovému dialogu, který asi nejlépe vystihuje komunikaci na 

sítích či dokonce je podstatou této komunikace. Komunikace na síti vzniká spontánně 

v různých centrech, která vysílají informaci k mnoha dalším příjemcům. Každý může 

reagovat. Každý může obsah vytvářet. S podobným principem se setkáváme u konceptu 

rizomu francouzského filozofa Gilla Deleuze. Rizom je oddenek či výrůstek, větví se do 

různých stran, vyrůstá z různých center. Je to nový způsob myšlení a komunikace, pro 

které je charakteristický nepředvídatelný pohyb reagující na současnou situaci. Neexistují 

univerzální pravidla. 140  Stejně tak komunikace na sociálních sítích se nevyvíjí podle 

předem daného schématu. Uživatelé reagují na příspěvky a sdílené obsahy ostatních. Jeden 

příspěvek vyvolá nekonečně mnoho dalších komunikací, které se šíří a rozvětvují skrze síť 

kontaktů.  

Poslední komunikační model, který zde zmíním, je Nová komunikace141 školy Palo Alto. 

Považuji ji za důležitou pro svou práci z toho důvodu, že komunikaci chápe jako kruh, kdy 

každý člen komunikace ovlivňuje svým chováním další členy systému či sítě. Komunikace 

je vztah. To platí i na sítích. Je to systém vztahů různých povah. Tyto vztahy vznikají 

přijetím nového člena sítě do sociální sítě kontaktů. Na rozdíl od rodinných vztahů, na 

kterých zkoumali komunikaci Watzlawick a spol., může být pro uživatele občas 

komplikované rozlišovat vztahy, které má s ostatními uživateli. Na některých sítích je 

možné vztahy třídit na rodinu, blízké přátelé (Facebook) na jiných sítích lze mít pouze 

otevřený či uzavřený profil pro nepotvrzené kontakty (Instagram). Podstatou je však to, že 

každá komunikace vyvolává zpětnou vazbu. Na sociálních sítích jeden zveřejněný 

příspěvek může vyvolat mnoho různých reakcí, které jsou komunikovány pomocí různých 

kanálů (komentář, odkaz, soukromá zpráva, označení uživatele, „retweetování“). Každá 

komunikace tak vyvolává mnoho dalších komunikačních akcí. Jednou z charakteristik 

Nové komunikace je nemožnost nekomunikovat, kterou Paul Watzlawick odůvodňuje 

neverbální komunikací. Tento axiom lze aplikovat i na sociální sítě. I uživatel sítě, který 

nezveřejňuje příspěvky, nekomentuje, nedává „like“ příspěvkům ostatních dává najevo 

svůj postoj. Podstatným rysem sociálních sítí je pak význam obsahové roviny sdělení, 
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která nám prezentuje to, jak uživatel vidí sám sebe. V případě online komunikace je tento 

rys mnohem výraznější, protože při osobním setkání na komunikačního partnera leccos 

vyzradí neverbální komunikace. Na sociálních sítích sám uživatel určuje, jaké fotografie 

zveřejní, co a jak okomentuje, jaké příspěvky a videa si oblíbí. Vzniká zde poměrně velký 

prostor pro manipulaci s prezentací sama sebe. Třetí axiom se zabývá fázováním sledu 

komunikace. Na sítích toto zajišťují technologie a nastavení sítě, která určuje pravidla a 

způsob komunikace. Na Twitteru je uživatel omezen 140 znaky, na Facebooku může 

využít chat, na Instagramu jen komentáře. Tato nastavení fázují komunikaci a uživatel to 

nemůže ovlivnit. Zároveň je zde nastaven symetrický vztah uživatelů, kteří mají na sítí 

stejné postavení. Vztah ovšem determinuje skutečný vztah k dalším osobám v offline 

vztahu. Pro sociální sítě je typické využívání a kombinování analogové i digitální 

komunikace. Textová sdělení bývají doprovázena obrázky či videoobsahem. 

5 Znaky komunikace na sociálních sítích 

V této, poslední, kapitole bych ráda shrnula znaky, které jsou typické pro komunikaci na 

sociálních sítích. Uvedené charakteristiky jsem popsala na základě zkoumání komunikace 

na pěti zástupcích různých sociálních sítí – Instagram, YouTube, Twitter, Facebook a 

LinkedIn. Přestože každá z těchto sítí je založena na trochu odlišném principu komunikace 

či oslovuje jinou cílovou skupinu, existují zde společné znaky pro všechny. Některé znaky 

jsou typické pro komunikaci na internetu obecně, některé jsou vázané pouze na uživatele 

těchto sítí. 

Charakteristiku komunikace na sociálních sítích bych shrnula v patnácti základních 

bodech: 

• anonymita; 

• časová a prostorová neomezenost; 

• absolutní závislost na technologiích; 

• rozdělení soukromé a veřejné komunikace; 

• časová trvanlivost obsahu sociálních sítí; 

• pravidla komunikace; 
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• emergence; 

• zjednodušování obsahu; 

• egocentrismus uživatelů; 

• komunikace na všech úrovních; 

• aktuální a spontánní obsah; 

• interaktivita uživatelů; 

• online a offline vztahy; 

• zpětná vazba a hodnocení; 

• konektivita. 

5.1 Anonymita 

Při registraci do sociálních sítí systém po uživatelích vyžaduje, aby zadali své pravdivé 

údaje týkající se jména, příjmení, data narození, případně bydliště a mnoho dalších 

doplňujících osobních údajů. Záleží však na uživateli, jakou si zvolí přezdívku (či nick 

chceme-li užít výraz používaný mezi uživateli), pod kterou na dané sítí vystupuje. Na 

sítích jako jsou Facebook, Instagram či Twitter je užívání přezdívek častější než na síti 

LinkedIn či na YouTube (pokud je uživatel zaregistrován na gmail.com pak YouTube 

automaticky využívá jeho jméno). Velmi často se setkáváme s využitím skutečného jména, 

protože je uživatel snáze vyhledatelný pro své „přátele“, přesto si však nemůžeme být jisti, 

zdali se nejedná o falešný profil. 

Uživatelské profily na sociálních sítích tak ve skutečnosti jen budí zdání reálných osob, 

protože se jedná se konstrukce. Ať už se za přezdívkou či jménem skrývá někdo jiný, než 

za koho se vydává, není to realita. Profil uživatele na sociální síti je odraz toho, jakým 

způsobem chce, aby ho ostatní vnímali. Zveřejněné statusy, fotografie, videa či jiný obsah 

tak formují náš názor na daného uživatele. Zejména v době, kdy je možné fotografie 

upravovat, není možné se spolehnout ani na naše vnímání vizuálního obsahu. Přestože se 

sociálním sítím neustále vytýká, že odhalují příliš mnoho ze soukromí svých uživatelů, 

stále jsou jejich uživatelé pro ostatní často anonymní.  
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5.2 Časová a prostorová neomezenost 

Současné technologie dokážou přemostit velké geografické a časové vzdálenosti. 

Komunikace již dávno není omezena na „tady a teď“, ale s nástupem sociálních sítí se 

mění i způsob, jakým čas a prostor překonáváme. 

Bavíme se tedy o synchronní a asynchronní komunikaci. Synchronní je běžná „face to 

face“ komunikace, kdy oba, adresát i vysílatel, komunikují ve stejný čas. Asynchronní 

komunikace nemusí probíhat ve stejném čase a na stejném místě. Adresát může zveřejnit 

fotografii na Instagramu a jiný uživatel ji okomentuje až druhý den. V prostředí sociálních 

sítí však dochází ke konvergenci komunikačních kanálů a zdánlivému rozostření hranice 

mezi těmito dvěma typy komunikace. 

Typickým příkladem je chat na Facebooku, který v sobě zároveň zahrnuje i funkci 

zprávy.142 Zprávy se uživatelům zobrazují v chatovacím okně za sebou jako nepřerušená 

konverzace. Pouze čas a datum uvedený u odpovědi značí, že konverzace neprobíhá 

aktuálně. Uživatel má možnost vždy reagovat na zprávu, kterou mu partner komunikace 

zaslal, v kontextu předchozích zpráv.  

Neustálý komunikační tok tak budí zdání aktuálnosti. Což může způsobit problém 

v komunikaci, protože uživatel získá dojem, že jeho komunikační partner sdílí stejný 

významový kontext (a přitom může být tisíce kilometrů daleko, v jiném časovém pásmu, 

v jiné kultuře). Každý může komunikovat v jiném časovém kontextu a výraz „teď“, který 

v komunikaci užijí, znamená pro pokaždé něco jiného. 

5.3 Absolutní závislost na technologiích  

Jedná se o typ komunikace, který je absolutně závislý na funkčních technologiích. Ačkoliv 

se tento postřeh zdá samozřejmý, není často zmiňován. Komunikace na sociálních sítích 

neexistuje, pokud nemá uživatel přístup k internetu či pokud nevlastní elektronická média, 

která ji umožňují (smartphone, tablet, počítač). V okamžiku, kdy bychom přišli o tyto 

technologie, ztrácíme v podstatě i svou síť kontaktů a opět bychom byli omezeni jen na 

kontakty, které jsme schopni udržovat „face to face“ v blízkém okolí či pomocí psané 

korespondence. Z toho může vyplývat, že husté sítě kontaktů, které si udržujeme na 

sociálních sítích, jsou pomíjivé, z velké části to jsou jen kvazivztahy, které by v reálném, 
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 Původně byly chat a soukromá zpráva dva různé komunikační kanály na Facebooku. Postupem času je 
však vývojáři sloučili. I v rámci jedné sociální sítě tak dochází ke konvergenci mediálních kanálů. 
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nevirtuálním, světě neobstály. Jsou to velmi křehké kontakty, které existují jen na základě 

funkčnosti technologií. Komunikace, tolik přirozená činnost, se tak stává zcela závislou na 

technologickém zabezpečení a počítačové gramotnosti komunikujících. 

5.4 Rozdělení soukromé a veřejné komunikace 

Sociálním sítím bylo dlouho vyčítáno, že jejich uživatelé odhalují na internetu příliš 

mnoho ze svého soukromí. Tento fakt zřejmě souvisel s tím, že se komunikace na internetu 

vyvíjela a stále vyvíjí velmi rychle. Tak rychle, že nejsme schopni si vytvořit určitý odstup 

a nadhled. Vrháme se do užívání všech možností online světa anebo se těchto možností 

bojíme a odmítáme je. To často vedlo k tomu, že uživatelé na nových sítích zveřejnili 

podrobnosti ze svého soukromého života, aniž by byli schopni dohlédnout, jaké to může 

mít následky. Kritice takového chování musely samozřejmě čelit i sociální sítě a byly 

nuceny nabídnout nějaké řešení. 

Jako nejjednodušší řešení se tedy jevila možnost nabídnout uživatelům větší kontrolu nad 

zveřejněným obsahem. Sami uživatelé si dnes volí, kdo smí jejich příspěvek vidět. Na 

Facebooku lze přímo nastavit skupiny „přátel“, které mají dovoleno vidět příspěvky na zdi, 

fotografie či jiný obsah. Facebook má tento systém asi nejpropracovanější, protože lze 

z komunikace vyloučit jednotlivé lidi. Lze si nastavit viditelnost uživatele na chatu, zdali 

ho smí kontaktovat cizí uživatelé a žádat jej o přátelství. Lze si dokonce zvolit, že určitý 

obsah uvidí pouze sám uživatel. Také zde funguje možnost nahlásit nevhodný obsah. Takto 

se snaží Facebook předejít zveřejňování násilných či pornografických obsahů. Takto 

propracovaný systém ochrany soukromý však nemají všechny sítě. Instagram umožňuje 

uživatelům pouze veřejný profil, který si mohou přidávat všichni uživatelé Instagramu, 

nebo profil soukromý, kde uživatel schvaluje své „followers“. Na YouTube si také mohu 

rozdělit svůj obsah na veřejný či soukromý. 

5.5 Časová trvanlivost obsahu sociálních sítí 

Předchozí rys komunikace týkající se soukromého a veřejného obsahu úzce navazuje na 

fakt, že veškerý obsah, který uživatelé zveřejní, se uchovává na síti. 

Otázkou tedy je, jaký obsah je vhodný ke zveřejnění a jaký ne. Tento problém je aktuální 

zejména u dospívajících uživatelů, kteří ještě nemají vlastní hranici toho, co mohou sdílet a 

co už je příliš. Přestože prostředí sociálních sítí často navozuje dojem reálné komunikace, 

stále se jedná o virtuální prostor, který snese více než realita. Mladí lidé tak po vzoru 
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celebrit zveřejňují svoje fotografie, na kterých napodobují sexsymboly současné doby. 

Přestože si uživatel sám může nastavit míru soukromí a veřejnosti svého obsahu, veškerý 

obsah se ukládá na sítích, i ten vymazaný. Všechna vložená data jsou tak maximálně 

uchovatelná a kdokoliv, kdo má přístup do těchto sítí se k nim může dostat. Je to určitý 

paradox, že si na síti dovolíme více, protože máme pocit, že technologická bariéra mezi 

uživateli snese více, ale zároveň se obsah ukládá a my k němu již nemáme přístup. 

Uchovatelnost komunikovaného obsahu není pochopitelné nový rys. Již v pravěku se 

obrazová sdělení uchovávala na zdech jeskyní. S knihtiskem pak bylo možné texty 

přemisťovat v prostoru a v čase. Ale zde se jedná o nový aspekt komunikace. Jako uživatel 

kterékoliv sociální sítě vložím svůj obsah na internet a ve chvíli, kdy se rozhodnu ze sítě 

odejít a odregistrovat se, obsah zde zůstává. Jako autor k němu již nemám přístup. Přestože 

je obsah chráněn podmínkami o užití osobních informací, může se stát terčem útoku 

hackerů a může být zneužit. Ti, co tyto informace uchovávají, tak získávají určité 

informační privilegium. Zcela unikátní přístup k informacím, které již neměly existovat. 

Momentálně je velmi aktuální spor uživatelů internetu a společnosti Google, která musela 

nabídnout možnost smazat z YouTube a z vyhledávače Google obsah, který daní uživatelé 

považují za závadný a ve kterém nějakým způsobem figurují. Je to zcela převratný krok, 

který se týká ochrany osobnosti a soukromí na internetu. K tomuto kroku došla společnost 

Google poté, co se velmi intenzivně řešilo, že uživatelé o sobě zveřejnili příliš mnoho 

informací, které poté shledali jako negativní (fotografie z večírků atd.). Na vyhledávači 

Google si tyto informace mohl vyhledat kdokoliv – zaměstnavatel atd. Na základě 

formuláře, který společnost uveřejnila ke stažení je tak možné zažádat o smazání 

konkrétních dat.143 

5.6 Pravidla komunikace 

Každá komunikace má svá pravidla. Ať už se jedná o pravidla pravopisu, společenská 

pravidla komunikace nebo různé zvyklosti podmíněné danou kulturu, tak i komunikace na 

sociálních sítích probíhá na základě určitých pravidel. 

Každá síť užívá ke komunikaci svůj vlastní způsob. Podstatu komunikace jsem již popsala 

v předchozí kapitole, zde bych tedy jen krátce shrnula, v čem spočívají pravidla 

komunikace na sociálních sítích. 
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Jedná se zejména o zvyklosti a užívání znaků v komunikaci. Na Instagramu a Twitteru se 

užívá k označení osob „@“, k třídění obsahů „#hastag“. Na Facebooku se zase lidé 

označují pomocí hypertextového odkazu, který Facebook přímo nabízí.Co se týká 

obsahových pravidel, tak ta jsou daná podstatou sítě. Facebook slouží ke sdělování pocitů, 

nálad, postřehů, kdežto Twitter je spíše o sdělení událostí „tady a teď“. Instagram a 

YouTube jsou zaměřeny na vizuální a audio obsah. LinkedIn není určen k tomu, aby zde 

lidé popisovali dojmy z poslední dovolené, ale obsahuje věcné emočně nezabarvené 

informace. 

Existují také nepsaná pravidla dané sítě, která se ale daří odhalit při užívání dané sítě. Asi 

nejvýraznějším znakem komunikace na sociálních sítích je užívání „likes“. Slouží to jako 

vyjádření podpory, toho, že se mi daný obsah líbí. „Likes“ je možné dávat na všech sítích, 

které jsem zde zmínila. Zejména na Facebooku a Instagramu pak lze vysledovat, že udílení 

„likes“ je z části reciproční aktivita. Uživatel tím dává najevo podporu svému „příteli“ a 

zároveň od něj očekává, že i on udělí jeho obsahu „like“.  

Komunikace je pak logicky ovlivněna i technickými možnostmi sítě a užívaných 

technologií. 

5.7 Emergence 

Sociální sítě jsou příkladem současných emergentních systémů, které fungují, aniž by měly 

nějakého stanoveného vůdce. Emergencí se zabýval Steven Johnson ve své publikaci 

Emergence: the connected lives of ants, brains, cities, and software.144 

Podle autora je emergence schopnost jednotlivých buněk či částí vytvářet na základě 

kopírování chování sousedících buněk či částí makrochování celé skupiny, které nazývá 

kolektivní inteligencí. 145  V knize popisuje emergentní systém na životě mravenců 

v mraveništi, kteří sice mají svou královnu, ale ta jim neurčuje žádná pravidla. Kolektivní 

inteligence kolonie hraje zásadní roli při jejím řízení. Tuto inteligenci můžeme nazvat 

logikou davu. V mraveništi žije několik tisíc mravenců a každý z nich je vybaven určitým 

počtem feromonů, které používá ke komunikaci s ostatními mravenci, a je omezen 

minimálními kognitivními schopnostmi. Společně jsou ale tito omezení jedinci schopni 

řešit problémy a vytvářet prosperující kolonii. Kolonie je schopna určitého sociálního 

řízení, aniž by měla svého vůdce. 
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Zcela zásadním jsou pro takové chování lokální interakce. Každý jednotlivec pozoruje své 

sousedy a své chování řídí podle jejich reakcí. Tisíce lokálních interakcí produkují globální 

chování, aniž by jednotliví mravenci vnímali celý systém jako komplexní jednotku. 

Tajemstvím decentralizovaného plánování mravenčího světa je lokální zpětná vazba 

založená na vnímání feromonů ostatních mravenců. 

Systém emergence funguje na několika základních principech. Jednotlivec není schopen 

ovlivnit systém a učinit nějaké rozhodnutí. Ale velká skupina jednotlivců už ano. 

Rozhodující je jednání masy. Vytvoření propojeného systému založeného na jednoduchosti 

jednotlivců vede k sofistikovanému chování (porovnat to můžeme s jedničkovým a 

nulkovým systémem počítačů). Decentralizovaný systém kolonie závisí na náhodných 

interakcích jednotlivým mravenců. Jednotliví mravenci se řídí vzorci, které jsou obsažené 

ve feromonech. Takto může informace kolovat v rámci celé kolonie.146 

Zpětná vazba přišla se změnou v masových médiích, zejména pak s „bottom-up“ silou 

systému, na jakém funguje Web. Každý decentralizovaný systém je závislý na zpětné 

vazbě a seberegulaci. 

Pokud se podíváme na konkrétní emergentní chování na sociálních sítích, můžeme vzít 

jako příklad Facebook a možnost vytvářet zde skupiny či tzv. „události“. Uživatel vytvoří 

virtuální událost či skupinu, do které pozve své přátelé. Ti se přidávají a mohou přidávat i 

své přátele. Takto se „událost“ šíří kyberprostorem a stává se záležitostí i několika tisíc 

lidí. Uživatelé se chovají jako mravenci v kolonii – mezi přáteli nastává lokální interakce a 

ti se navzájem ovlivňují a šíří událost dále. Takové chování můžeme sledovat zejména při 

důležitých společenských událostech, kdy se lidé virtuálně shromažďují na sociální síti, 

aby vyjádřili svůj názor. Takto svolané „demonstrace“ nemusí končit nějakou fyzickou 

akcí v ulicích, ale mohou se šířit pouze virtuálně. Veřejný život se přesouvá z ulic do 

kyberprostoru. Sociální média tak přebírají roli tradičních médií (tisk, televize, rozhlas), 

kde názor byl vyjádřen skrze mediální instituci/autority. Nyní je možné vyjádřit názor 

skrze sociální média osobně. 

Příkladem takového chování může být skupina sítě Facebook „Stydím se za svého 

prezidenta“, která reaguje na zvolení Miloše Zemana hlavou českého státu. Protestní 

skupina, která měla více než 43 000 členů, obsahuje názory, odkazy, fotografie a videa 
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vyjadřující se k současnému prezidentovi. Skupina byla založena jedním 

uživatelem/autoritou, její chování je však určeno členy, kteří zde vstupují do vzájemných 

interakcí.147 

5.8 Zjednodušování obsahu 

Jak jsem již zmínila výše, komunikace na sociálních sítích umí překonávat časové a 

prostorové bariéry. Negativním dopadem je, že uživatelé ztrácejí společný kontext, což 

může způsobit problémy při dekódování předané zprávy. Proto se komunikace 

zjednodušuje. Dalším faktorem, který přispívá ke zjednodušení, je rychlost přenosu. To se 

projevuje ve využívání triviálního jazyka, toleranci chyb, psaní bez diakritiky, heslovitých 

zkratek, typické je směšování prvků mluveného a psaného projevu. Komunikace je 

spontánní, jde o zachycení a přenesení okamžiku. K tomu slouží upřesnění psané 

komunikace pomocí emotikonů, které symbolizují emoce a to, jak se daný uživatel cítí, či 

jak prožívá konkrétní situaci.  

V části práce jsem se již věnovala síti Instagram a YouTube a zmínila jsem zde, že obsah 

těchto sítí vnímám jako další krok ke zjednodušení komunikace. Zároveň se ale jedná o 

mnohem přesnější komunikaci, která je schopná zpřístupnit více informací uživatelům, 

kteří např. nesdílejí společný jazyk, kulturu a kontext. 

5.9 Egocentrismus uživatelů 

Sociální sítě jsou obecně zaměřeny na uživatele, jeho individualitu a stávají se tak 

komunikací, pro kterou je charakteristický značný egocentrismus. Facebook, Instagram, 

YouTube, které plní spíše zábavní funkci, jsou v tomto ohledu více egocentrické než 

LinkedIn či Twitter.  

Uživatel se vesměs snaží spravovat svůj profil, ve kterém věnuje pozornost zejména sobě, 

svým příspěvkům a fotografiím. Tento rys je nejvíce akcentován u sítí s audiovizuálním 

obsahem (YouTube a Instagram), které poskytují prostor pro tzv. „selfies“148. Uživatelé 

zveřejňují fotografie, na kterých již není hlavním motivem konkrétní objekt či událost, ale 

vždy zde dominuje uživatel. 

Myslím, že tento rys komunikace na sociálních sítích přesně kopíruje trendy ve vývoji 

současné společnosti, která se velmi soustřeďuje na jedince. Vše je personalizované – 
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služby i produkty, jedinec je zcela v popředí zájmu. Stejně tak i sociální sítě reagují na 

tento trend a nabízí vysokou míru personalizace vlastního profilu. A co víc, nabízí uživateli 

pocit výjimečnosti a jedinečnosti. 

S tím souvisí fenomén tzv. „selfies“ souvisí je to, že veřejným vystavením své fotografie si 

uživatel tzv. potvrzuje svoji „hodnotu“. Ostatní uživatelé jej hodnotí za pomocí „likes“ a 

komentářů a tím potvrzují jeho sebevnímání a postavení v dané společnosti či společenské 

síti. 

Nejde již o to mít účet na některé ze sociálních sítí, ale jde o to „být viděn“. Zveřejňovat 

fotografie či videa ze svého života. Tomuto požadavku na komunikaci vyhověl Instagram a 

nabízí svým uživatelům velmi snadnou cestu ke zveřejňování svých fotografií (a videí). 

Fotografie a videa jsou doplněna o komentáře, „#hastagy“ a geografická označení, kde 

byla fotografie pořízena. 

S tím souvisí i negativní dopady této komunikace. Neustále se probírá téma (zejména ve 

spojitosti s dětmi a mladistvými), kde jsou hranice zveřejněného obsahu. Co je bezpečné a 

co již odhaluje příliš soukromí. Toto téma zde nechci příliš rozebírat, ale jsem přesvědčená 

o tom, že je spjato s touto charakteristikou komunikace na sociálních sítích. 

5.10 Komunikace na všech úrovních 

Pokud budeme považovat sociální síť za jeden celek, za jeden komunikační kanál, pak zde 

nalezneme komunikaci, která probíhá na všech úrovních kromě intrapersonální a i o té by 

se dalo spekulovat, vezmeme-li v úvahu fakt, že je možné komentovat své vlastní 

příspěvky, dát „like“ svým vlastním fotografiím. 

Interpersonální komunikaci nám umožňují soukromé zprávy, chaty, ale i komentáře pod 

zveřejněnými příspěvky, fotografiemi a videi. 

Skupinová komunikace v rámci jedné skupiny, kterou si např. na Facebooku může vytvořit 

každý uživatel. Facebook nabízí možnost vytvářet skupiny typu Rodina, Blízcí přátelé atp. 

Na stejném principu funguje i sociální síť Google+, kde uživatel rovnou třídí své kontakty 

do tzv. kruhů. Komunikace se pak na sítí odehrává pouze v rámci skupiny. Členství musí 

být potvrzené od tvůrce skupiny. 

Meziskupinová komunikace také není neobvyklá. Uživatel, který je tvůrcem skupiny má 

možnost se pod jejím jménem účastnit všech komunikačních aktivit, které daná síť nabízí. 
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Institucionální komunikace se v poslední době také velmi rozmáhá. Pokud se jedná o sítě 

jako je Facebook a Twitter, pak jde spíše o marketingový krok, který daným institucím 

(obchodní subjekty, veřejná správa) nabízí možnost zviditelnit svou práci, prezentovat 

novinky a lépe komunikovat s občany či zákazníky. A komunikace na celospolečenské 

úrovni nabízí možnost každému, aby se k sítím připojil. 

5.11 Aktuální a spontánní obsah 

Tato charakteristika je dle mého jedním ze zásadních faktorů, které způsobily, že sociální 

sítě získaly takovou oblibu mezi uživateli. Uživatelé mají potřebu podělit se o své zážitky, 

dojmy a postřehy. Chtějí se o ně podělit s ostatními teď a tady. Není nic jednoduššího, než 

napsat příspěvek na Twitteru či Facebooku, vložit video pořízené při cestování na 

YouTube, vyfotit se a zveřejnit fotografii na Instagramu či si aktualizovat profil na 

LinkedIn o čerstvě získaní vysokoškolský titul a dát tak celé své široké síti kontaktů na 

vědomí, co se právě děje ve vašem životě.  

Vytvoření komunikačního obsahu (příspěvek, fotografie, aktualizace profilu) zabere pár 

vteřin. Neexistuje jiný druh komunikace, kromě „face to face“, který by sociálním sítím 

v tomto konkurovat. Telefonní hovory jsou omezené jen na zvukový kanál a počtem 

komunikujících. 

Zveřejňování obsahu na sítích je natolik aktuální a spontánní, jako komunikace nikdy 

předtím. Konvergence komunikačních kanálů pak už jen umožňuje přenášet co 

nejkomplexnější komunikát směrem k  širokému publiku. 

5.12 Interaktivita uživatelů 

Podstata sociálních sítí spočívá v aktivitě uživatelů a na jejich touze vytvářet na internetu 

vlastní obsahy. Právě rozmlžení hranice mezi uživatelem a autorem a propojení těchto 

dvou aspektů činí ze sociálních sítí živý a neustále se proměňující organismus. Uživatelé 

vkládají a vytváří obsahy, reagují na ně, inspirují ostatní. 

Interaktivita však neprobíhá jen mezi uživateli, ale sama síť, komunikuje s konkrétním 

uživatelem. Facebook nabízí možnosti doplnit svůj profil, oznámit přátelům životní 

události a nabízí uživatelům spoustu her a aplikací (tripadvisor.com). LinkedIn podněcuje 

uživatele k doplnění profilu o informace. Uživatelé jsou tak neustále nuceni svoje 

informace aktualizovat. A samozřejmě aktivita jejich „přátel“ je inspiruje k jejich vlastní 

tvorbě obsahů. 
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5.13 Online a offline vztahy 

Na současných sociálních sítích nejde primárně o navazování nových kontaktů, ale o 

udržování offline vztahů, tedy kontaktů, které uživatel navázal v reálném životě. Často tak 

jde o vztahy, které by se jinak vytratily (spolužáci, kolegové z předchozích zaměstnání).  

Zpočátku panovala obava, že díky komunikaci na sociálních sítích a udržování virtuálních 

kontaktů přestanou lidé vyhledávat reálnou komunikaci a že ji plně nahradí online vztahy. 

Tato obava se však nepotvrdila, neboť online vztahy na sociálních sítích jsou vlastně 

extenzí již reálně navázaných vztahů.149 

Vztah k reálným osobám se promítá i do komunikace na síti. Podle druhu sítě (přátelé na 

Facebooku, pracovní kontakty na LinkedIn, neznámí „followers“ na Instagramu) volí 

uživatelé obsah svého sdělení a výrazové prostředky. 

5.14 Zpětná vazba a hodnocení 

Sociální sítě a neustálé připojení k internetu nám umožňují okamžitě reagovat na sdělení, 

která zveřejní naši „přátelé“. Můžeme komentovat jejich příspěvky, vyjadřovat jim 

podporu udílením „likes“. Neustále hodnotíme aktivitu našich online kontaktů a zároveň 

jsme jimi neustále hodnoceni. Naše jednání na sítích je tak nepřetržitě vystaveno soudům, 

kritikám či pochvalám, které chtě nechtě formují naše názory a smýšlení. Z mého pohledu 

nám sociální sítě berou část svobody při rozhodování, protože jsme nejen ovlivňováni tím, 

co ostatní dělají, co si myslí atd., ale také tím, co si budou myslet o nás, resp. o tom, co 

budeme sdílet na sítích. 

Každé jednání na sociální síti vyvolává mnoho reakcí, které zase zpětně ovlivní autora 

původního sdělení a zároveň mnoho dalších, kteří jsou do komunikace zapojeni i jen tím, 

že se jim na jejich sítí objevují příspěvky ostatní. Komunikace je tak cyklická, není zde již 

řeč o lineární komunikaci. 

5.15 Konektivita 

Poslední charakteristiku, kterou zde zmíním, je propojenost jednotlivých sociálních sítí. Na 

sítích už nejde jen o propojení uživatelů, ale samy sítě jsou vzájemně propojené. Nejsou si 

konkurencí, ale doplňují se. Fotografie z Instagramu mohu zveřejnit na Facebooku či 

Twitteru. Sítě se tak stávají komplementárními prvky naší komunikace.  
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Propojení můžeme vidět i v reálné komunikaci. Je běžné, že dva přátelé, kteří komunikují 

„face to face“ využívají zároveň i sociální sítě. Okamžitě zveřejňují fotografie či udávají na 

sociální síť informace o tom, kde se právě nachází. 

Sociální sítě se tak staly významnou součástí naší komunikace. Internet nám poskytuje 

„třetí místo“, které doplňuje náš domov a práci.150 Je to svět kontaktů, který si vytváříme 

sami, a záleží jen na nás, koho si do něj vpustíme a jaký obsah budeme zveřejňovat. 

Paralelu k fungování sociálních sítí nacházíme i v knize E-topia151 australského architekta 

a urbánního designéra, který se věnoval komunikaci v digitálním světě. Mitchell zde 

poukazuje na to, že propojení online života na digitálních sítích se odráží i ve fyzickém 

prostředí změnou interakcí mezi lidmi a má za následek novou distribuci a přemístění 

vztahů. Lidé přesouvají část svých společenských vztahů do virtuálního prostředí. Dříve se 

scházeli na konkrétním fyzickém místě, dnes toto místo veřejné interakce mohou nahradit 

sociální sítě. Komunikace a interakce s ostatními lidmi se tak znovu dostává „pod jednu 

střechu“. Toto je koncept Mitchella, který měl vizi nové budoucnosti, kdy se společnost 

v podstatě vrací ke starému modelu fungování společnosti. Lidé už nemusí opouštět své 

domovy proto, aby mohli pracovat či se setkávat se svými přáteli.  
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Závěr 

Sociální sítě jsou fenomén, který hýbe světem internetu. Mají své zaryté odpůrce i 

příznivce. Uživatelé sítí jsou neustále online a vysílají do prostředí kyberprostoru 

informace o tom, kde jsou a s kým jsou, co dělají a co zažili. K této komunikaci využívají 

různorodé komunikační kanály – napíšou „tweet“ na Twitteru, na Instagramu sdílí 

fotografie či vkládají videa na YouTube. Sociální sítě se tak staly neoddělitelnou součástí 

naší každodenní komunikace.  

Využíváme je k soukromé komunikaci s přáteli, k prezentování svého osobního či 

profesního profilu. Obsah, který na ně vkládáme, slouží zejména k naší sebeprezentaci 

v síti online vztahů. Sociální sítě jsou nejenom zdrojem zábavy, ale slouží také jako zdroj 

informací. Kdo není online, často přichází o mnoho informací či ztrácí kontext v reálné 

komunikaci, která využívá informace z online prostředí. 

Sociální sítě často čelí kritice za jejich nadužívání z obavy, že by se velká část 

komunikace, která probíhá „face to face“ mohla přesunout do prostředí internetu. To však 

není zcela pravda, protože současné sociální sítě nejsou založeny na navazování nových 

kontaktů, ale spíše na udržování kontaktů, které uživatelé získají v reálném světě. Tyto 

kontakty by s velkou pravděpodobností zanikly, protože se jedná o vztahy s bývalými 

spolužáky, kolegy či známými, se kterými již uživatelé nepřichází do styku tak často. Díky 

sociální síti, kterou si vytvoří, tak zde zůstává alespoň křehké online pouto. Přestože si 

uživatelé na sítích zakládají své profily, do kterých vkládají informace o své osobě, je pro 

tuto formu komunikace charakteristická určitá dávka anonymity. Profil může být zfalšován 

a u druhého monitoru může sedět někdo zcela jiný, než za koho se vydává na síti. Na tento 

fakt reagují sociální sítě možností většího oddělení soukromého obsahu, který je možný 

sdílet jen s blízkými známými, a veřejného obsahu. Toto rozdělení je však jen zdánlivé, 

protože vše, co uživatelé do sítě zadají, v ní zůstává přístupné administrátorům a 

pracovníkům společnosti, které síť patří. Veškerá data jsou tak trvanlivá a i když si uživatel 

účet smaže, všechny jím vložené informace zůstávají dostupné kdesi na síti.  

Na základě aplikace vybraných komunikačních modelů na pěti sociálních sítích (Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube a LinkedIn) jsem došla k charakteristickým rysům jejich 

komunikace. Lineární přenosové modely již nejsou pro komunikaci na sítích dostatečné, 

neboť jedním z jejích předpokladů je, že se jedná o cyklický proces. Komunikace je 

interaktivní. Zveřejněný obsah uživatele A vyvolá reakci uživatele B, který svou reakcí 
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opět ovlivní komunikační činnost uživatele A zároveň do komunikace může zahrnout své 

„přátelé“, která uživatel A nemusí ani znát. Chování uživatelů na sociálních sítích je 

částečně omezeno pravidly, která určuje technologická povaha daného média a sítě, jinak 

se jedná o zcela emergentní proces, který není řízen žádnou autoritou shora, ale přirozeně 

vyplývá ze vzájemných interakcí mezi uživateli.  

Počítačové technologie nám umožňují komunikovat na velkou vzdálenost, překonávat 

časové bariéry. Můžeme komunikovat s jedním či více adresáty najednou, využíváme a 

kombinujeme různé komunikační kanály (psaný text, video, zvuk, obraz, hypertextové 

odkazy). Komunikace může být tak rychlá a adresná, až může uživatel získat dojem, že se 

téměř podobá „face to face“ komunikaci. Díky videohovorům získáváme pocit, že adresát i 

příjemce sdílí stejnou situaci ve stejném kontextu. Komunikace se i přes časovou a 

prostorovou bariéru stává aktuálním a spontánním procesem. Navazování vztahů zde 

probíhá na všech možných úrovních komunikace od interpersonální až po 

celospolečenskou. 

Pro současné sociální sítě je typické vzájemné propojení. Nejedná se již jen o propojení 

uživatelů a vytváření sítě kontaktů, ale i sítě jsou propojené a je možné sdílet obsah 

Instagramu na Facebooku či Twitteru. Jednotlivé sítě navzájem o své uživatele nesoupeří, 

ale doplňují se. 

Veškerá komunikace na sociálních sítích je podmíněná počítačovou gramotností jejich 

uživatelů, fungujícími technologiemi (médii) a samozřejmě připojením k internetu. Jedná 

se o komunikaci, která je absolutně závislá na technologiích. V případě jejich selhání by 

mnoho online vztahů neobstálo v reálném světě. 

Ačkoliv jsou sociální sítě velmi často kritizovány za to, že částečně přenášejí reálné 

interpersonální vztahy do kyberprostoru, myslím si, že nejsme v této chvíli schopni 

posoudit, zdali se jedná opravdu o tak negativní trend. Stejně jako lidé na začátku 

dvacátého století reagovali negativně na nové komunikační prostředky, nedůvěřovali 

telefonu, utíkali z kina před lokomotivou jedoucí na plátně, tak i my dnes velmi často 

reagujeme příliš negativně na komunikaci na sociálních sítích. Přitom je potřeba si 

uvědomit, že se jedná o další posun v komunikaci, který můžeme posoudit až s odstupem 

času. 
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Watzlawickův výrok „nelze nekomunikovat“ získává díky rozvoji sociálních sítí nový 

rozměr. Připojení k internetu máme k dispozici na mobilních telefonech či tabletech. 

Neustále získáváme informace o aktivitách našich „přátel“ ze sociálních sítí. Víme, kde se 

nacházejí, co dělají, co vidí, a reagujeme na sdělení pomocí velké škály komunikačních 

kanálů. Využíváme psaný text, odkazy, obrázky, fotografie, videa či kombinaci všeho. 

Můžeme získat dojem, že jsme v této oblasti komunikace dosáhli téměř všeho a není zde 

další možnost vývoje.  

Psaný text se postupně stává příliš omezujícím díky nemožnosti věci rychle a přesně 

popsat konkrétní situaci a objevují se sítě zaměřené na vizuální sdělení. Ale obraz nám 

neposkytuje zvukový text. Video je téměř komplexní komunikační kanál. Už nyní se stává 

velmi běžným místo telefonního hovoru vést videohovor. Jak tedy bude vypadat posun 

v komunikaci na  sociálních sítích? Bude naše komunikace zcela závislá na obraze a 

zvuku? Nebo se nám tento komunikační model neosvědčí a vrátíme se zpět k „face to face“ 

komunikaci?  

Na tuto otázku neumíme odpovědět, ale jisté je, že komunikační modely se vždy proměňují 

v závislosti na potřebách dané společnosti, na základě jejího celospolečenského a 

technologického vývoje. Sociální sítě nám přinesly nový komunikační prostředek, jehož 

podstatou je propojování vztahů, aktuální a spontánní komunikace, v jejímž středu stojí 

uživatel sám. 
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