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Úvod 

Témá této diplomové práce bylo vybráno na základě mého zájmu o sociální sítě. Twitter 

je pro mne srdcovou záležitostí. Osobně jsem s ním prožila od mého prvního přihlášní 

v roce 2009 mnoho z jeho vývoje a postupných změn. Když se v roce 2012 začal 

Twitter pomalu, ale jistě měnit, překvapilo mě to. Ovšem v té době jsem nebyla 

dostatečně informovaná o tom, proč se tyto věci dějí. Mělo to vliv na to, že jsem Twitter 

začala používat méně a méně. Rozhodla jsem se zpracovat toto téma, aby konečný 

výsledek byl  přínosem nejen pro mě, ale i pro širokou veřejnost. Práce může být 

zakladním podkladem  pro další odborné rozpracování. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena problematiku Twitterverse neboli česky vesmíru 

Twitteru. Zapojení komunity uživatelů a aplikací třetích stran v souvislosti 

s Twitterverse nebyla nikde komplexně zpracována.  

 

1.1 Specifika pojmosloví a struktura práce  

Pojmosloví, se kterým v diplomové práci pracuji, vychází zejména ze současných 

moderních teorií informační společnosti, elektronické a mediální kultury, ale také 

i  z populární kultury dnešní doby. 

Pro lepší srozumitelnost a uchopení celkové problematiky vysvětluji jednotlivé odborné 

termíny, které mohou mít i několik významů, buď přímo v textu práce nebo v přiložené 

poznámce pod čarou. 

V celé své práci využívám slovo Twitter s velkým T jako název sociální sítě. V dnešné 

popkultuře je však toto slovo poměrně zavedené a mnohdy se používá i varianta 

s malým t. Slovo twitter se v této práci vyskytuje pouze jako sloveso ve významu 

„krátký záblesk bezvýznamných informací“ nebo „cvrlikání ptáků“.  

Pro odlišení Twitteru jako sociální sítě a platformy od stejnojmené společnosti, která ho 

provozuje, využívám v této práci celý název společnosti a to Twitter Inc. 
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Pojem Twitterverse jsem v této práci definovala jako jako virtuální
1
 prostředí vytvořené 

okolo sociální sítě Twitter a komunity jeho uživatelů. Jedná se o poměrně uživaný 

a  oblíbený termín v komunitě Twitteru. 

Vzhledem k převažujícímu kompilační charakteru práce je struktura této práce 

postavena na výkladu jednotlivých pojmů a vzniklých situací v jejich dobovém 

kontextu, který přináší ucelený náhled do řešené problematiky. 

Diplomová práce je strukturována do několika hlavních kapitol, které dále rozvíjejí 

příslušné podkapitoly. Úvodní kapitola definuje celou tuto diplomovou práci. Druhá 

kapitola je věnována obecnému představení a popisu Twitteru a jeho funkcí. Třetí 

kapitola objasňuje pozadí vývoje Twitteru a to nejen z technického pohledu, ale také 

částečně i z filozofického a sociologického pohledu. Čtvrtá kapitola se zabývá 

samotnou historií Twitteru od jeho vzniku po dnešní podobu. Tato kapitola patří mezi 

nejrozsáhlejší část, jelikož na pozadí vývoje Twitteru můžeme sledovat i vývoj celého 

Twitterverse. Poslední kapitola se věnuje potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy. 

  

1.2 Vymezení obecných cílů práce  

Cílem této diplomové práce je zmapovat vývoj Twitteru a s ním provázaný 

Twitterverse, protože literatura zabývající se tímto tématem takto komplexně zatím 

neexistuje. Mezi další cíle této práce patří představení této problematiky běžnému 

čtenáři. Z toho důvodu byla pro metodologii celé práce zvolena kvalitativní metoda. 

Kvalitativní metoda poskytuje záznam a zpracování údajů.
2
  

Cílem této práce je představit obecný náhled a reflexi Twitterverse v kontextu soudobé 

informační společnosti.  Práce má také přiblížit spojení a souvislosti mezi Twitterem 

a Twitterverse a to jak v kontextu s informačně-vědními obory, tak i s dalšími obory. 

Vzhledem k obrovské možnosti přesahu tématu Twitterverse, jsem pečlivě volila 

množství obsažených informací s náznakem možnosti rozvedení tématu do dalších 

oblastí jako je HCI, design, sociologie, kulturologie, filozofie, elektronické a mediální 

kultury, informační systémy, studia nových médií a dalších oborů.  

                                                           
1
 Pozn. Opak reálného prostředí. 

2
 PERGLER, Přemysl a kol. Vybrané techniky sociologického výzkumu. Str. 92 
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Celá diplomová práce má výukovo-aplikační charakter a může posloužit například jako 

skripta.jako skripta či podklad ke studiu. Z tohoto důvodu je práce doplněna 

i obrazovým materiálem, který názorně ilustruje probíraná témata. 

1.3 Současný stav poznání  

Současný stav poznání v oblasti Twitteru a zejména Twitterverse není zdaleka 

komplexní. Fenomén Twitterverse jde zkoumat z mnoha úhlů pohledu – 

z psychologického, technologického, právního atd. Je zde stále co objevovat. 

Mezi významné autory patří Tim O'Reilly, Brian Solis a další.  Uvedení autoři ovšem 

neotevírají komplexní témata, ale věnují se dílčím částem nebo doposud nezapojili 

komunitu Twitteru. Mezi další autory, kteří významně ovlivnili.... 

Poměrně velká část literatury je zaměřena na praktické rady a tipy, jak využívat Twitter 

a aplikace. Velmi dobře je také zdokumentována možnost využití API Twitteru a jeho 

technologie, proto v této práci jsou tyto aspekty jen základně nastíněny. 

1.4 Specifika zdrojů a pramenů použitých při zpracování této práce  

Při zpracování této diplomové práce jsem se vzhledem k charakteru práce opírala 

především o internetové zdroje, jelikož neexistuje mnoho tištěných zdrojů,  zabývající 

se touto problematikou. Většina se tištěných publikací se  zaměřuje jen na určitou dílčí 

část. 

Převládajícím jazykem použitých pramenů a zdrojů je anglický jazyk. Mnohá díla totiž 

stále nebyla přeložena do českého jazyka. V těchto případech jsem si vypomohla za 

pomoci vlastních překladů textů. 

Pro snadnější orientaci jsou v této práci přímé citace v uvozovkách a označené 

kurzívou, a odkaz na zdroj citace se nachází v poznámkách pod čarou, kde nalezneme 

také doplňující informace a případné vysvětlivky.  

1.5 Hypotéza a teze 

Hypotéza této diplomové práce se skládá ze dvou hlavních tezí, které v práci dále 

rozpracovávám a dokládám na příkladech.  
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1) Omezení diverzity
3
 aplikací třetích stran z důvodu monetizace. 

2) Přejímání prvků konkurenční sociální sítě Facebook. 

Hypotéza je založena na změnách, které proběhly v souvislosti se změnami a vývojem 

na sociální síti Twitter. Jako hlavní hypotézu této diplomové práce jsem si stanovila, 

potvrdit či vyvrátit úpadek idee Twitterverse. 

 V diplomové práci tak sleduji celý vývoj Twitterverse od počátků až po dnešní dobu. 

1.6 Metoda  

Pro tuto diplomovou práci je využita metoda případové studie s prvky porovnání, 

protože se jedná o popis vývoje Twitteru a sním potažmo celého Twitterverse. 

 

Existuje velké množství vymezení a tím i pojetí termínu případová studie. Je to 

ovlivněno zejména oborem, který používá případovou studii jako výzkumnou metodu. 

Mezi tyto obory patří například antropologie, ekonomie, medicíny, managementu, 

sociologie a  psychologie, politologie, právo a další.  

 

Pro vymezení této případové studie byla zvolena následující charakteristika: 

„Případové studie detailně popisují nebo rozebírají jeden nebo několik málo případů 

z  praxe. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného 

kontextu. Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti 

případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být 

i  explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů. Podstatou 

případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe 

porozumíme jiným podobným případům.“
 4

 

 

1.7 Vlastní přínos 

Svou diplomovou prací bych ráda přispěla ke všeobecnému, ale zároveň přesnějšímu 

pochopení fenoménu Twitterverse v kontextu soudobé informační společnosti.   

                                                           
3
 Pozn. Diverzita ve smyslu rozmanitosti. 

4
 DLOUHÁ, J. Nápověda: Případová studie. [online]. 
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Ráda bych svou prací rozšířila obzory jak laikům, tak i odborné veřejnosti a díky mému 

zpracování vznikne dokument, který celistvě a chronologicky zpracovává vývoj 

Twitterverse. a jeho současné postavení ve společnosti, což v komplexní podobě zatím 

nebylo zpracováno. Laikům může má práce přiblížit široké možnosti a využití Twitteru 

a  jeho aplikací. Odborníkům může sloužit jako výchozí bod pro rozpracování dalších 

dílčích témat z této oblasti 

Twitter 

V této diplomové práci se zaměříme na osvětlení problematiky Twitterverse neboli 

česky vesmíru Twitteru. Tato problematika dosud nebyla nikde komplexně zpracována 

se zapojením komunity uživatelů.  

Twitter je sociální síť
5
 – digitální abstraktní reprezentace sociálních vztahů – ke které 

můžeme získat přístup prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, tabletu, prostě 

odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení.
 

Myšlenka Twitteru je vcelku prostá. Miliony lidí po celém světě přidávají své zprávy, 

sledují zprávy ostatních, komunikují navzájem a vytváří obrovské množství informací. 

Téma diplomové práce bylo vybráno na základě zájmu (potřeby něco řešit) – požadavku 

a jeho následného zpracování s cílem poskytnout přehled a závěr široké veřejnosti, 

zejména studentům a případným pokračovatelům řešení dané problematiky. 

1.8 Co je Twitter? 

Odpověď na zásadní otázku, co je to Twitter, dlouhou dobu hledali i samotní její tvůrci. 

Twitter zpočátku šlo jen velmi těžko zaškatulkovat, protože v průběhu jeho vývoje 

probíhaly neustálé změny a implementace vylepšení. Dalo se tedy jen velmi těžko určit, 

kam vývoj Twitteru povede. Z původní myšlenky pouhé aktualizace statusů vznikla 

vlivná informační a sociální síť.
6
  

Každý uživatel si na Twitteru může najít to své. Pro někoho je Twitter způsob, jak 

zůstat ve spojení s rodinou a přáteli, pro někoho je to zdroj informací a rychle se šířících 

novinek, pro jiného zase příležitost seznámit se zajímavými lidmi, možnost začlenit se 

                                                           
5
 Pozn. Více o sociáních sítích v kapitole 3.2. 

6
 Twitter. In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
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do nějaké komunity. Může to být i možnost “vykřičet“ své pocity do světa, pro někoho 

jiného místo na domlouvání srazů, místo na zaznamenávání událostí či cosi jako osobní 

deník. Někdo ho může vnímat jako prostor pro prezentci společnosti a marketingu... 

Eventualit je nespočet. 

Twitter je rychle se vyvíjející a překvapivě silná cesta k výměně myšlenek a informací. 

Pojem informace má mnoho významů. „V nejobecnějším slova smyslu se informací 

chápe údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. 

Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému; množství informace je dáno 

rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím 

informace a  stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila.“
7
  

V informační vědě a knihovnictví je pojem informace úzce propojen s komunikačním 

procesem a v tomto smyslu bude využit i v této práci. Dle profesora Cejpka je tedy 

informace zaznamenané lidské poznání a pojem informace tedy znamená  

v nejobecnějším smyslu tvar, strukturu, uspořádanost, paměť nebo také zprávu, která 

má pochopitelný obsah pro každého jejího příjemce.
8 
 

Twitter je sociální síť
9
 – digitální abstraktní reprezentace sociálních vztahů – ke které 

můžeme získat přístup prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, tabletu, prostě 

odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení.
10

 

Myšlenka Twitteru je vcelku prostá. Miliony lidí po celém světě přidávají své zprávy, 

sledují zprávy ostatních, komunikují navzájem a vytváří obrovské množství informací. 

To bývá mnohdy označeno jako „tep planety Země“ či „duch doby“, který 

zaznamenává, co si právě kdo myslí a cítí.
11 

                                                           
7
 ONÁK, Zdeněk. Informace. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 

(TDKIV). [online].  
8
 CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Str. 36. 

9
 Pozn. Více o sociáních sítích v kapitole 3.2. 

10
 FITTON, Laura, Michael E GRUEN a Leslie POSTON. Twitter for dummies. Str. 10. 

11
 FITTON, Laura, Michael E GRUEN a Leslie POSTON. Twitter for dummies. Str. 10. 



13 

 

1.9 Základní funkce Twitteru 

Twitter kombinuje elementy krátké textové zprávy neboli sms, internetových instant 

messengerů
12

 a dalších komunikačních nástrojů s publikačními možnostmi blogů.
 

Vytváří tedy globální platformu pro veřejné sebevyjádření uživatelů a konverzaci 

v reálném čase, kde každý uživatel může číst či vytvořit tzv. tweet.
13

  

Tweet je zpráva, zobrazující se na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho 

odběratelů tzv. followers.
14

 Jde převážně o textový příspěvek, který ovšem může 

obsahovat i fotografie, videa či hypertextové odkazy a to vše do výše maximálně 140 

znaků.
15

 Tento počet vychází ze 160-ti znakové textové sms zprávy, zde si Twitter 

nechává rezervu 20 znaků na unikátní uživatelské jméno a zbytek znaků věnuje 

tweetu.
16

 Uživatelé tak mohou využít několika cest jak tweet přijmout či poslat. Mezi 

nejčastější rozhraní patří web, externí aplikace či sms zprávy, které jsou dostupné pouze 

ve vybraných zemích a jejich zasílání bývá zpoplatněno dle ceníku poskytovatele 

telefonních služeb. Jinak je Twitter dostupný zcela zdarma.
17

  

Pokud se jedná o zajímavý či populární tweet, často dochází k jeho sdílení mezi 

jednotlivými uživateli jeho přeposláním. Jedná se o tzv. retweet, který může být 

označen zkratkou RT. Stejně jako u tweetu lze snadno sledovat jeho statistiky jako je 

oblíbenost či množství sdílení. Každému uživateli je možné napsat přímou zprávu, 

která je viditelná pouze pro dané uživatele a nikde jinde na Twitteru se neobjeví. 

Podmínkou ovšem je, že uživatel vás musí odebírat, což je rozumné opatření proti 

spamu.“
18 

Toto sdělení bývá označováno zkratkou DM z anglického názvu direct 

message.  

Další příležitost vzájemné komunikace je tzv. zmínka, anglicky mention. Jedná se  

o odkaz na jiný uživatelský účet Twitteru v tweetu, kdy je před uživatelským jménem 

                                                           
12

 Pozn. Instant messenger je aplikací internetové služby instant messaging (zkratka IM), která 

umožňuje svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat 

zprávy i v reálném čase či sdílet soubory. Zdroj: Wikipedia.org. 
13

 New York Times: Twitter. [online]. 
14

 Twitter. In: Wikipedia: the free encyclopedia.  [online]. 
15

 Twitter: New user FAQs. [online]. 
16

 OGASAWARA,  Todd. Adweek: The Reason For the 160 Character Text Message and 140 Character 

Twitter Length Limits. [online]. 
17

 Twitter. In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
18

 Knihy-a: Příběh Twitteru aneb 140 znaků mocnějších než Obama. [online]. 

http://www.adweek.com/socialtimes/author/toddo
http://www.adweek.com/socialtimes/author/toddo
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použit znak „@“. Ten umožní nejen přímé prokliknutí na uživatelův profil, ale také 

zmíněného uživatele přímo upozorní. Takto lze velmi jednoduše veřejně sledovat 

diskuzi s jinými uživateli, či se k ní rovnou připojit.   

Klienti mohou omezit viditelnost svých příspěvků pouze na okruh určitých účtů (tzv. 

zabezpečený či zamčený účet) nebo dle výchozího nastavení povolit přístup  

k příspěvkům komukoliv. Podstatné je, že uživatelé mohou vidět celý příspěvek či 

konverzaci přímo na jednom místě a ihned reagovat na miliony dalších uživatelů po 

celém světě, kteří jsou tvořeni jak jednotlivci, vrcholovými politiky, zástupci vlád, 

celebritami, sportovci, novináři či zástupci oblíbených značek, tak i různými 

organizacemi a uskupeními.
19

 Vzhledem k jednoduchosti založení uživatelského účtu 

s téměř jakýmkoliv názvem, využívá řada slavných osob či organizací možnosti ověření 

pravosti účtu přímo Twittterem a tyto účty jsou označeny modrým kolečkem s bílou 

fajfkou vedle uživatelského jména.
20

 Lze tak snadno odlišit oficiální účet od falešných 

či parodujících. 

Zajímavostí Twitteru je, že na rozdíl od jiných sociálních sítí může uživatel sledovat 

(follow) naprosto kohokoliv s otevřeným účtem a nemusí být omezen pouze na své 

přátele.
21

 Na své profilové stránce má každý klient viditelný počet tzv. sledujících 

neboli followers, kteří odebírají jeho tweety. 

K usnadnění sledování a třídění obsahu přispívají seznamy a hashtagy. Lze tak snadno 

získat přehled o tom, co daného člověka zajímá.  

Každý klient si může vytvořit vlastní seznam, do kterého může zařadit i uživatele, které 

přímo nesleduje. Může si tak například vytvořit seznam „Zprávy“, kde bude odebírat 

pouze tweety zpravodajských stanic a zpravodajských portálů. Díky přepínání mezi 

těmito seznamy může uživatel získat specifickou kategorii informací. Dokonce lze 

kterýkoliv seznam nastavit jako tajný pouze pro uživatelovu potřebu. Pokud je seznam 

veřejný, dá se naopak sdílet mezi jednotlivými uživateli.
22

 

Umístěním znaku „#“ před slovo nebo frázi vznikne tzv. hashtag, který je využíván 

k označení článků, dokumentů nebo jejich částí, popřípadě klíčových, či podstatných 

                                                           
19

 New York Times: Twitter. [online]. 
20

 Knihy-a: Příběh Twitteru aneb 140 znaků mocnějších než Obama. [online]. 
21

 SMITH, Brandon. Mashable: The Beginner's Guide to Twitter. [online].  
22

 Knihy-a: Příběh Twitteru aneb 140 znaků mocnějších než Obama. [online]. 
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slov. Roku 2012 byl American Dialect Society dokonce hashtag vyhlášen slovem 

roku.
23

 V souvislosti s Twitterem je vnímán jako forma klíčového slova usnadňující 

pozdější dohledání příspěvku či celé rozsáhlé konverzace na dané téma a to i od lidí, 

které daný uživatel nesleduje.
24

 Příkladem „využití“ hashtagu je nedávná katastrofa na 

pobřeží Severní Ameriky, kterou způsobil Hurikán Sandy. V krizových situacích přispěl 

tento hashtag ke sledování aktuální situace lidmi po celém světě, k lokalizaci a pomoci 

v  nejhůře postižených místech a ke komunikaci mezi postiženými a jejich rodinami.  

V takových situacích hashtagy dělají z uživatelů jakési amatérské žurnalisty, kteří jich 

používají v příspěvcích ke sdílení novinek přímo z místa děje.
“25 

Není divu, že hashtagy 

patří k jedněm z nejdůležitějších součástí Twitteru.  

Shrnutím základních vlastností Twitteru se dostaneme k brilantnímu popisu vlastnosti 

Twitteru dle serveru Mashable.com, že Twitter umožňuje levnou a měřitelnou globální 

komunikaci.
26

 Komunikací v tomto kontextu rozumíme jako dorozumívání se za 

pomoci sdělování informací.
27

  

Pozadí vývoje Twitteru 

Stejně jako vesmír, ve kterém žijeme, je i vesmír Twitteru od svého počátku neustále se 

vyvíjejícím prostředím a pro jeho plné pochopení je třeba to vzít pěkně od začátku. 

Dnes si život bez internetu, celosvětové počítačové sítě
28

, nedokážeme mnohdy ani 

představit. Je neuvěřitelné, jak rychle se během pár let rozvinul a ovlivnil naše životy. 

Vždyť jen málokdo v době jeho počátků dokázal odhadnout, co jeho spuštění a následný 

vývoj přinese.  

V současnosti si pod slovem internet představujeme spíše jeho nejrozšířenější službu, 

která přinesla zásadní revoluci a umožnila jeho masové rozšíření, a to službu WWW 

(World Wide Web)
29

. Je „obrovské množství stránek, dokumentů a jiných souborů 

vzájemně propojovaných hypertextovými odkazy. Prohlížení těchto stránek obvykle 

                                                           
23

 DOČEKAL, Daniel. Lupa: Hashtag se stal slovem roku 2012. [online]. 
24

 Hashtag. In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
25

 Hashtag. In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
26

 SMITH, Brandon. Mashable: The Beginner's Guide to Twitter. [online]. 
27

 Dorozumívání. In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
28

 Internet In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
29

 Laici někdy spojují pojmy WWW a internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které je na 

internetu možné nalézt. Zdroj: Wikipedia.org. 
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začínáme zadáním URL adresy do internetového prohlížeče, tento prohlížeč pak 

provede sérii přenosů dat, které nakonec vykreslí do podoby formátované stránky  

s odkazy na jiné stránky, s obrázky, animacemi a jinými objekty.“
30

 

První myšlenka na vznik WWW se objevila již v roce 1980 v ženevském CERN 

(Evropská organizace pro jaderný výzkum) v hlavě tehdejšího pracovníka, sira Tima 

Bernerse-Leeho
31

, který hledal snadnější a efektivnější způsob komunikace a předávání 

informací mezi svými vědeckými kolegy.
32

 

Vzhledem k tomu, že mnohdy nezbytné podklady a dokumenty byly k dispozici pouze 

v omezeném množství a na jednom místě, jej napadla myšlenka globálního systému 

na sdílení informací, tak aby k těmto zdrojům existoval přístup z různých míst a bylo 

možno velmi rychle dané informace aktualizovat.
33

  

Toto řešení pro pohodlnou výměnu informací po celém světě, spatřilo světlo světa 

v březnu 1989,
34

 kdy Tim Berners-Lee předložil přelomový koncept nazvaný 

Information Management: A Proposal, ve kterém představil svůj návrh nového systému 

pro správu informací nazvaný World Wide Web (WWW).
35

 

„Zajímavostí bylo, že než se Tim Berners-Lee rozhodl pro název World Wide Web, 

zvažoval i další názvy jako Information Mesh, Mine of Information či The Information 

Mine, ale zkratka TIM se mu zdála příliš egocentrická.“
36

 

Jeho návrh si vysloužil od jeho nadřízeného krátké hodnocení napsané rukou na první 

stránce: "vágní, ale vzrušující."
37

 To však stačilo a tak se Tim Berners-Lee a jeho kolega 

systémový inženýr Robert Cailliau dali do realizace tohoto projektu,
38

 ve kterém spojili 

již tehdy existující technologie a koncepty jako například distribuci informací pomocí 

protokolu TCP/IP
39

 umožňující propojení a komunikaci počítačů, myšlenku 

                                                           
30

 Word Wide Web In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
31

 Pozn. V roce 2004 byl Tim Berners-Lee pasován na rytíře. Zdroj: http://internethalloffame.org/. 
32

 BBC: Tim Berners Lee. [online]. 

33 NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Str. 345 – 367.  
34

 CERN: World wide web CERN 25 years ago. [online].  
35

 BBC: Tim Berners Lee. [online]. 
36

 SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Str. 188. 
37

 KASÍK, Pavel. Technet.cz: Na internetu má být nepořádek, říká otec webu. Dvojité lomítko by zrušil. 

[online]. 
38

SCHON, Otakar. Technet: www oslaví 20 let. [online]. 
39

 Pozn.: TCP/IP (anglicky Transmission Control Protocol/Internet Protocol – „primární přenosový 

protokol/protokol síťové vrstvy“) obsahuje sadu protokolů, tedy množinu pravidel, které určují syntaxi a 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntaxe_(programovac%C3%AD_jazyk)
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hypertextu
40

 a uživatelské rozhraní.
41

 Poté přibyly další dílky skládanky jako navržení 

jazyka HTML
42

, protokol HTTP
43

 a první prohlížeč, který zároveň plnil i funkci editoru. 

V témže roce se na počítači NEXT rozběhl jednoduchý program, který dal vzniknout 

prvnímu serveru.
44

 Nic tedy nestálo v cestě a tak 6. srpna 1991,
45

 byla spuštěna 

celosvětově první webová stránka http://info.cern.ch.
46

 Jednalo se spíše o jakousi 

veřejnou nástěnku pro vědce, která vysvětlovala koncept WWW a jeho možnosti.
47

 

                                                                                                                                                                          
význam jednotlivých zpráv při komunikaci v počítačové síti. Je hlavním protokolem celosvětové 

sítě Internet. Zdroj: Wikipedia.org. 
40

 Pozn.: Hypertext je způsob strukturování textu, ve kterém jsou využity tzv. hypertextové odkazy 

odkazující na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání těchto 

informací. Historie hypertextu je velmi pestrá a za zmínku stojí jeho myšlenkoví předchůdci jako 

Vannevar Bush a jeho Memex či Ted Nelson s Projektem Xanadu. Zdroj: Wikipedia.org. 
41

 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Str. 41. 
42

 HTML neboli HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext. Je hlavním z jazyků 

pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 

Zdroj: Wikipedia.org. 
43

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol) určený pro 

výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Zdroj: Wikipedia.org.  
44

KASÍK, Pavel. Technet.cz: Český internet slaví patnácté narozeniny. [online]. 
45

BBC: Tim Berners Lee. [online]. 
46

 CERN: Fisrt page. [online]. 
47

 Týden: Před 20 lety byla zpřístupněna první webová stránka. [online]. 

http://info.cern.ch/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Dkovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
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Obrázek č. 1 : Návrh Tima Bernserse-Leeho
48
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„Nástup webu byl poměrně pomalý, podle zdrojů BBC bylo v listopadu 1992 na celém 

světě pouze 26 webových serverů.“
49

  

Zlomovým momentem vedoucím k celosvětovému rozvoji webu se stal rok 1993, který 

přinesl na popud Tima Berners-Leeho a Roberta Cailliau zásadní krok CERNu, dát 

všem svobodně k dispozici webové technologie bez jakýchkoli omezení či licenčních 

poplatků,
50

 a vývoj nového webového prohlížeče Mosaic autorů Marca Andreesena 

a Erica Bina z amerického Národního centra superpočítačových aplikací (NCSA).
51

  

Nový webový prohlížeč Mosaic se stal přelomový v tom, že kromě prostých textů  

s odkazy na další stránky dokázal navíc zobrazit i obrázky nebo i přehrát zvuk. Tedy 

základ, který mají i dnešní webové prohlížeče. Právě z Mosaicu vycházel i první 

Internet Explorer.
52

  

V návaznosti na prohlížeč Mosaic dochází i k úpravě a zveřejnění nových oficiálních 

specifikací programovacího jazyka HTML, který slouží k tvorbě webových stránek. 

Webovou stránku tak může vytvořit téměř kdokoliv. Internet přestává být doménou 

vědeckých a akademických pracovišť a začínají se ve velkém objevovat i komerční 

firmy. Internet se otevírá široké veřejnosti.
53

  

V počátcích svého fungování byl web spíše taková statická nástěnka určená především 

pro čtení. V mnohém se podobal reklamním stránkám v novinách či časopisech. Firmy 

zde vyvěšovaly svoje katalogy a brožury s představením své společnosti a lidé si je na 

oplátku mohli přečíst a následně firmu kontaktovat. Náplň stránek se měnil značně 

nepravidelně a bez zajímavého obsahu a odkazů na ně, měly tyto stránky jen malý vliv 

na uživatele internetu. Hlavním cílem takovýchto stránek bylo spíše umožnit najít 

základní informace v kteroukoliv denní či noční dobu a dát tedy o sobě vědět.
54

 

Postupem času se internet stává oblíbenou a nedílnou součástí všedního života. Slouží 

nejen ke sdílení informací, ale i k zábavě, práci atd.. Každý si zde může najít něco, co 

ho zajímá, ať už jde o inspiraci k pěstování kaktusů, nákupy, četbu, emailovou 

                                                           
49

 SCHON, Otakar. Technet: www oslaví 20 let. [online]. 
50

 SCHON, Otakar. Technet: www oslaví 20 let. [online]. 
51

 Jak na internet: Historie internetu. [online].  
52

 SCHON, Otakar. Technet: www oslaví 20 let. [online]. 
53

 SCHON, Otakar. Technet: www oslaví 20 let. [online]. 
54

 AGHAEI, Sareh; NEMATBAKHSH, Mohammad Ali; FARSANI, Hadi Khosravi. Evolution of the 

world wide web: From WEB 1.0 TO WEB 4.0. Str. 1 - 10.  
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komunikaci, vtipná videa, nejnovější zprávy na zpravodajském portálu, zadání bankovní 

operace či možnost pracovat přes internet z pohodlí domova. 

1.10  Web 2.0 

Internet a potažmo web si prošel od svých počátků dlouhou cestu. Od pouhých pár 

propojených počítačů, první webové stránky až přes miliardu uživatelů a miliardy 

webových stránek.
55

 

Historii webu si můžeme rozdělit na (zatím) dvě etapy. Tzv. web 1.0 a nynější web 2.0.  

První generace webu neboli web 1.0 tvořil systém provázaných hypertextových 

dokumentů zpřístupněných přes internet.
56

 Tato generace webu byla určená především 

pro čtení (tzv. read-only) bez nějaké větší interakce či přínosu k obsahu. Šlo spíše  

o vyhledávání a přečtení informací, které někdo umístil na internet.
57

 Ted Nelson, 

tvůrce hypertextu, dokonce kritizoval ranný web jako pouhou další imitaci papíru.
58

 

Web 2.0 oproti webu 1.0 byl definován již jako read-write web (také wisdom web, 

people-centric web, participative web)
59

, umožňující interakci a zapojení velkého počtu 

lidí se společnými zájmy.
60

  

První zmínka o webu 2.0 je z roku 1999, kdy jej ve svém článku Fragmented future 

použila Darcy DiNucci v následujícím znění: "Web, jak ho známe teď, který se jako 

statický text načte do okna prohlížeče, je jen zárodek webu, který přijde. První záblesky 

webu 2.0 se již začínají objevovat a my sledujeme, jak se toto embryo začíná vyvíjet. 

Web bude chápán ne jako obrazovky plné textu a grafiky, ale jako prostředí, jako éter, 

jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Objeví se na obrazovce počítače, 
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 VŠETEČKA, Roman. Technet.cz: WWW internet vznikl před dvaceti roky. A nebo před 

osmnácti? [online]. 
56

 NAIK, Umesha; SHIVALINGAIAH, D. Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. 

Str. 499 – 507.  
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 RYAN, Johnny. A history of the Internet and the digital future. Str. 137. 
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 MURUGESAN, San. Understanding Web 2.0. IT PROFESSIONAL, 2007, 9.4. Str. 34 - 41. 
60
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na televizním přijímači, na palubní desce, na mobilním telefonu, na herní konzoli 

a možná, že i na vaší mikrovlnné troubě."
61

 

Tento téměř prorocký text si však musel na snahu o své naplnění počkat. Neexistuje 

přesný předěl mezi webem 1.0 a webem 2.0. Tato změna prostupovala internetem 

postupně. Mnoho webů se znaky webu 2.0 vznikly již dříve a v průběhu času 

pokračoval jejich vývoj přidáváním dalších a dalších funkcí. Příkladem může být 

Amazon.com, který byl založen již v polovině devadesátých let.
62

  

Výrazněji se začíná o webu 2.0 hovořit až v roce 2004. Právě tehdy se Tim O'Reilly 

a Dale Dougherty z O'Reilly Media schází se zástupci Medialive International 

a společně hledají svěží pojmenování pro konferenci. Nakonec zvolí na popud 

Dala Doughertyho právě název Web 2.0, protože se web po zlomovém pádu 

internetových akcií z roku 2001 stal důležitějším než kdy dříve.
63

 Tento název je 

zároveň i poselstvím v lepší budoucnost a vývoj webu, kterým by se mělo internetové 

podnikání a projekty vydat. Označení „2.0“
64

 totiž v tomto případě stejně 

jako u softwaru, označuje novou a lepší verzi či etapu vývoje.
65

  

Web 2.0 se stává bodem zlomu. Bodem, kdy se web má poučit ze svých předchozích 

chyb. Navrátit se k své původní myšlence a očistit se od nekalých praktik dot-com 

bubble, které zapříčinilo nepochopení principu internetu. Snaha využívat modelů 

z jiných médií dala vzniknout paradoxu, kdy se vyhledávací portál snažil udržet si 

návštěvníka co nejdéle a neodvádět ho pryč. Místo kvalitního vyhledání se tak prioritou 

stala spíše reklama, ze které portálu plynuly nemalé zisky. Odkaz na úvodní stránce 

portálu se stejně jako inzerát na přední straně novin stal nejdražším zbožím.
66

 Tento 

stav nejlépe vystihuje Ross Mayfield: „Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people.“
67
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Postupem času se z webu 2.0 stal velmi diskutovaný termín – internetový fenomén. Pro 

někoho tzv. buzzword
68

 či jen pouhá fráze, která prodává. Bohužel zde také bylo 

množství nesouhlasných či protichůdných názorů, co to ten web 2.0 vlastně je. Na to 

reagoval Tim O'Reilly v roce 2005 snahou web 2.0 přiblížit ve svém článku What is 

Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software.
69

 

Jeho pokus o definici však nemá pevně vymezené hranice a vede k dalším debatám.  

O rok později tedy Tim O'Reilly sestavuje novou stručnou definici webu 2.0 ve svém 

článku Web 2.0 Compact Definition: Trying Again, která zní: „Web 2.0 je revoluce 

podnikání v počítačovém průmyslu způsobená přesunem k chápání webu jako platformy 

a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým 

mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky síťovému efektu  

s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší. (Což jsem jinde nazval „zapřažením 

kolektivní inteligence“.)“
70

 

Jde tedy spíše o změnu přístupu k webu jako takovému. Jde o přiblížení zpět k lidem. 

Díky neustávajícímu technologickému vývoji a „polidštění“ webu 2.0, narůstá počet 

uživatelů a mění se i jejich chování. Nastává „změna paradigmatu: být on-line již není 

výsadou elity nebo early-adopters, ale běžnou součástí života, masové kultury, na což 

musí reagovat i všechna ostatní média.“
71

 

A právě toto prostředí se všemi svými charakteristickými znaky, na které se zaměříme 

v následující kapitole, dalo vzniknout Twitteru, tak jak ho známe dnes. 

1.10.1 Charakteristické znaky webu 2.0 

Profesor Terry Flew, ve svém třetím vydání New Media popsal web 2.0 následovně: 

„přesun z osobních stránek na blogy a agregátory blogů, z publikování na zapojení, 

z webového obsahu jako počáteční náročné investice na neustávající a interaktivní 

proces a ze systémů pro správu obsahu na odkazy založené na označování tagy.“
72 
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Existuje mnoho definic, které popisují web 2.0, ale mnohdy si mohou vzájemně 

protiřečit či zahrnovat trendy, které se na internetu vyskytují již od samého začátku, ale 

buď nebyly plně využity, nebo se jejich význam zcela neprojevil kvůli nedostatečnému 

množství zapojených uživatelů.  

Web 2.0 je tedy termín či fráze, kterou nelze díky jeho neustálenému charakteru zcela 

přesně definovat. Sám Tim O'Reilly ve svém článku What is Web 2.0: Design Patterns 

and Business Models for the Next Generation of Software udává, že definice webu 2.0 

nemá pevné hranice, ale spíše gravitační jádro, kolem kterého se vše shlukuje a drží 

pohromadě.
73

  

Paul Anderson definuje na základě konceptu Tima O’Reillyho šest hlavních myšlenek 

webu 2.0 jako:  

 Individuální produkce a uživatelsky generovaný obsah 

 Sklízet sílu davu 

 Data v obrovském množství 

 Síťový efekt 

 Architektura participace 

 Otevřenost
74

 

Všechny tyto myšlenky se navzájem prolínají a neexistuje zcela přesné vymezení. 

V následujících podkapitolách si představíme, co se pod jednotlivými myšlenkami může 

skrývat. 

1.10.2 Individuální produkce a uživatelsky generovaný obsah 

Vznik individuální produkce je podpořen mnoha faktory. Technologickým pokrokem, 

ekonomickou dostupností, společenskou popularitou internetu, rozvojem právního 

pozadí atd. Jde ovšem i o myšlenkový posun, o posun v celé společnosti. 

S rozvojem internetu přichází i nový komunikační model, na který poukazuje 

americký teoretik nových médií Vin Crosbie, ve svém článku What is New Media.
75

  

                                                           
73

 O'REILLY, Tim. What Is Web 2.0 [online] 
74

 ANDERSON, Paul. What is Web 2.0?: ideas, technologies and implications for education. Str. 14 - 44.  
75

 VIN, Crosbie. What is new Media. [online]. 



24 

 

Dle Crosbieho můžeme rozlišit tři druhy komunikačních modelů. První a nejstarší je 

tzv. interpersonální model (one-to-one), kdy jde o komunikaci vycházející z jedné 

osoby pro druhou. Jde tedy například o běžný sociální akt rozhovoru, napsání dopisu, 

telefonní hovor atd.. 

Druhý model je svázán s rozvojem lidské společnosti a reprezentuje masová média, tzv. 

masový model (one-to-many), kde jedinec (král, prezident, vůdce,kněz…) oslovuje 

masu. Jde tedy o jakýkoliv proslov, prohlášení, článek v novinách, pořad v rádiu či  

v televizi atd.. Na rozdíl od interpersonální komunikace jde o jednostrannou 

komunikaci, která je určena pro širší okruh účastníků a nelze ji přizpůsobit na míru 

jednotlivcům.
76

 

S rozvojem internetu a potažmo webu přichází opět změna komunikačního modelu. 

Vzniká tak třetí model (many-to-many), reprezentující nová média. Tento model je na 

rozdíl od předchozích pevně svázán s technologií, bez které se neobejde. Díky 

technologii (internet) se zvyšuje možnost oslovovat velké publikum a přitom zachovat 

individuální přístup – tzv. masová individualizace.
77

 

Za hlavní aplikace a služby webu 2.0, které byť i jen zčásti umožnily změnu 

komunikačního modelu, můžeme považovat RSS
78

, blogy
79

, wiki systémy
80

, 

mashupy
81

, tagy
82

 a sociální záložkování
83

, podcasty
84

 a sdílení médií, sociální sítě
85

 

a geolokační služby
86

.
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V dnešním světě stačí jen připojení k internetu a jediný člověk svou individuální 

produkcí může ovlivňovat davy. Díky moderním technologiím jsme schopni zachytit 

fotografie či videa a během chvíle je vystavit na internet, napsat o tom příspěvek do 

svého blogu, který se automaticky indexuje v nejrůznějších katalogizačních službách a 

díky agregátorům blogů dostane možnost rozšíření k dalším potenciálním čtenářům, 

členům internetové komunity. Přidáme si ho do služby, která nám umožňuje sociální 

záložkování a označíme ho také tagy, aby byl snadno dohledatelný. Nasdílíme ho 

přátelům za pomocí emailu či sociálních sítí a pravidelným čtenářům se příspěvek na 

blogu objeví v jejich RSS čtečce. Náš příspěvek se šíří geometrickou řadou a přibývají 

komentáře ostatních uživatelů internetu, které se mohou rozšířit a dát tak vzniknout 

celému diskuznímu fóru či zápisu na Wikipedii, na kterém mohou všichni uživatelé 

participovat.  

Vzniká tak situace, kdy se samotný čtenář (konzument) může změnit na autora 

(producenta) příspěvku či dalšího článku. Tuto situaci předpověděli již v roce 1972 

Marshall McLuhan spolu s Barringtonem Nevittem ve své knize Take Today, kde ji 

dávali do souvislosti s elektrickou technologií, která by to umožnila.
87

 Web 2.0 však 

zachází ještě dál. Dochází ke stírání hranice mezi producentem a konzumentem a vzniká 

dle futurologa Alvina Tofflera prozument (prosumer). Prozument je zcela nový 

konzument, který svou spoluprací produkci výrazně ovlivňuje nebo je již sám přímo 

producentem.
88
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Vznik prozumentů spolu s komunikačním modelem many-to-many, zvýraznil trend, 

který započal už s rozšířením osobních počítačů a jejich snadnějším ovládáním pro 

laickou veřejnost, a to klesající důležitost profesionálů a vzrůstající role amatérů, kteří 

dříve byli odsouváni do pouhé pasivní role bez možnosti ovlivnit tvůrčí proces svým 

přínosem. Nyní může každý publikovat a zapojit se.
89

  

1.10.2.1 Sklízet sílu davu 

„Moudrost davu, síla kolektivního podvědomí, skupinový úsudek je daleko 

inteligentnější a přesnější než úsudek jednotlivce, v případech, kdy jde o hodnocení 

faktů. Podmínkou však je, že skupina nesmí pracovat kolektivně. V opačném případě se 

často lehce dav mění na hloupé stádo.“
90

 

Crowdsourcing, wisdom of crowds neboli moudrost davu, je termín pocházející  

z anglického "crowd" dav a "source" zdroj, který používán v souvislosti získávání 

nápadů či informací pomocí skupiny lidí. Tento termín byl poprvé použit v červnu 2006 

v časopise Wired Jeffem Howem v článku The rise of the crowd.
91

 

Crowdsourcing vychází z principu "víc hlav víc ví". Pravděpodobnost získání správné 

odpovědi od skupiny lidí jako soubor individuálních úsudků, je ve svém součtu 

mnohem vyšší, než od jednotlivce.
92

  

James Surowiecki ve své knize Wisdom of Crowds popisuje četné případy 

crowdsourcingu jako například hledání americké ponorky Scorpion, která se ztratila 

cestou domů ze Severního Atlantiku v květnu 1968 a nikdo nevěděl, kde ji hledat. 

Námořní důstojník John Craven přišel s odvážným plánem. Oslovil tým námořních 

specialistů, matematiků, odborníků na ponorky a záchranářů a zeptal se jich, co se 

ponorce mohlo stát a kde se mohla ztratit. Každý přišel se svou nejlepší hypotézou. 

Craven poté dal informace od všech těchto lidí dohromady a poomocí tzv. Bayesova 

teoremu, což je způsob kalkulace, jak nové informace o události mění dosavadní 
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předpoklady o její pravděpodobnosti, vytvořil kolektivní úsudek, kde se ponorka 

nachází. Nakonec byla nalezena 220 metrů od místa, které určila skupina.
93

 

S rozvojem internetu se samozřejmě možnosti crowdsourcingu vzrostly. Jedním 

z nejznámějších příkladů využití crowdsourcingu jsou wiki systémy, které editují 

samotní uživatelé.
94

 Dalším příkladem mohou být reputační systémy, které ovlivňují 

uživatelé svým hodnocením, ať už se jedná o recenze zboží, hodnocení článků či 

vyhledávání na samotném Googlu. Dnes již považujeme téměř za automatické, že první 

z milionů vyhledaných výsledků je ten správný. Podstatou řazení výsledků vyhledávání 

na Googlu je však reputační algoritmus PageRank, který na základě odkazů 

internetových serverů určuje, které stránky na internetu jsou nejdůležitější.“
95

 

Sílu davu si lze představit i v sociálním záložkování a s tím spojené folksonomie, což 

je termín Thomase Vander Wala, který vychází ze slov folk (lidový) 

a taxonomie (třídění). Jedná se o popisování objektů či informací za pomoci popisků 

(tagů) dle vlastního výběru. Velkou výhodou tohoto osobního popisování a třídění je 

také použití svého osobního slovníku, který přidává explicitní význam dané věci 

a  usnadňuje její pochopení.
96

 Čím více lidí vytváří popisky, tím lépe se poté ostatním 

hledají informace. 

1.10.2.2 Data v obrovském množství 

S příchodem webu 2.0 došlo k zaplnění mezery trhu, které se dříve věnovaly jen úzce 

specializované vydavatelství a komunity. S rostoucí oblibou a amatérizací internetu, 

vznikají specializované webové stránky, jejichž obsah fragmentovaný obsah může 

pojednávat od japonské malby sakur pro začátečníky, přes fanoušky menšinových 

hudebních žánrů až po politické debaty. Tyto specializované webové stránky může 

sledovat stovky až tisíce lidí a mohou se tak v úzce zaměřené komunitě dostat až na 

pozici respektovaného zdroje a částečně nahradit dřívější tištěné zdroje vydávané 

profesionály.
97
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Potvrzením tohoto fenoménu, kdy internet přináší obrovské možnosti ve vyplnění 

mezery trhu různorodostí je i tzv. long tail neboli dlouhý chvost, což je „jev, kdy velké 

množství málo častých případů získává dominantní postavení, vycházející z jeho 

zásadního podílu na celkovém objemu.“
98

 Autorem tohoto termínu je šéfredaktor 

časopisu Wired Chris Anderson, který si všiml, že díky internetu je možné nabízet 

produkty, které by dříve nemohly být úspěšné kvůli nízké poptávce.
99

 

Klasický prodej je založen na tzv. Paretově principu, který udává, že 80 % obratu 

prodeje tvoří jen zhruba 20 % výrobků. Na základě toho principu 

bývají skladové zásoby omezeny pouze na tyto nejžádanější produkty. Internetový 

prodej však umožňuje uspokojit i široké spektrum zákazníků se zájmem o menšinové 

zboží. S rozšířením nabídky, následuje i růst poptávky po dříve nedostupných 

položkách a tím roste ekonomický význam dlouhého chvostu, který lze uplatnit nejen na 

internetový prodej ale i na samotné služby internetu.
100

 

Příkladem mohou být knihkupectví. Mají omezený prostor a tedy i s ohledem na 

poptávku omezenou nabídku publikací specifického tématu. Naopak internetové 

knihkupectví se svými nekonečnými virtuálními policemi dovoluje v podstatě 

neomezenou nabídku, ve které lze najít i publikace, které by se v klasických obchodech 

nevyplatily.  

Velmi příhodně těchto faktů využívá například Amazon.com, který na základě 

sledování uživatelské aktivity a preferencí, navrhuje pomocí doporučení vhodné 

alternativy k již zakoupenému zboží, které nemusí patřit mezi masově prodávané kusy 

a bez doporučení by se o něm uživatel nemusel dozvědět.
101

  

S rostoucím množstvím informací na internetu a specifickým zaměřením jednotlivých 

stránek vzrůstá potřeba tyto informace třídit. Vznikají agregátory informací z mnoha 

jednotlivých zdrojů zaměřených na určitá témata a také i na informace získané 

od jednotlivých uživatelů. Vzniklé databáze mohou být zpracovány a následně dále 
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využity ke zvýšení uživatelského komfortu jako již v příkladu výše zmíněného 

doporučování Amazon.com.
102

  

Data a databáze se stávají zárukou kvality a základem úspěšného webu, což Tim 

O’Reilly shrnul v krátkém a výstižném data jako „Intel Inside“.
103

 

1.10.2.3 Síťový efekt a architektura participace 

U webu 2.0 funguje jednoduchý princip, který ve své definici zmínil i Tim O’Reilly: 

čím více uživatelů, tím lepší služby. Tento síťový efekt se projeví, jakmile dochází 

k zapojení kritického množství uživatelů a jejich propojení. S rostoucím počtem 

uživatelů vzrůstá popularita a nadále se zvyšuje počet uživatelů a s tím samozřejmě  

i množství dat a jejich sdílení, což vede zvyšování přidané hodnoty ve formě lepší 

optimalizace pro uživatele, zjednodušení procesů a celkové vylepšení dané služby či 

aplikace. Příkladem mohou být sociální sítě.
104

 

S oblibou internetových služeb a aplikací je spojen i nárůst objemu dat i vzrůstající 

hodnota datového obsahu. Příkladem mohou být již zmiňované reputační systémy, 

které nám na základě dat poskytnutých ostatními uživateli s podobnými zájmy a dat 

našich vlastních aktivit, dokáží nabídnout personalizované doporučení na míru. 

1.10.2.4 Otevřenost  

Otevřenost patří k zásadním vlastnostem webu 2.0. Jde zde o práci s otevřenými 

standardy, open source softwarem a licencemi na publikování autorských děl creative 

commons, což umožňuje další využití dat a vznik nových aplikací a služeb.
105

 

Příkladem může být tzv. mash-up (směsice, mix), což je nová služba či aplikace, která 

vznikne rozšířením nástrojů či zkombinováním dostupných dat a služeb z jiných 

aplikací.
 
Podmínkou vzniku mash-upů jsou také lehké programovací modely (RIA, 

Ajax, RSS) a rozhraní pro programování aplikací API (Application Programming 

Interface).
106 
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Právě otevřenost vede k neustálé inovaci, kdy se na procesu rozvoje služeb a aplikací 

podílejí i samotní uživatelé. Právě pro tento neustálý vývoj a neustálé změny 

a vylepšení bývají služby či aplikace webu 2.0 označovány jako neustálá beta verze.
107

 

Již při prvním pokusu o definici webu 2.0 Tim O'Reilly poukazuje na změnu, kdy se ze 

sítě vzájemně propojených dokumentů stal web platformou pro sdílení dat a celé 

spektrum aplikací a služeb. Nastává přesun desktopových aplikací na web a díky 

hardwarovému a softwarovému vývoji podpora webových služeb a aplikací pro přístup 

z různých zařízení jako mobilní telefon, tablet, notebook či stolní počítač.
108

 

1.11 Sociální sítě 

Charakteristikou webu 2.0 je vznik prosumerů, tedy uživatelů, kteří nejsou pouze 

pasivními příjemci, ale již se zapojují do produkce. Velmi pěkně je to vidět na příkladu 

sociálních sítí, které tento fenomén ještě umocňují. Zapojení uživatelů je jejich 

esenciální složkou, bez které by nemohly fungovat. 

Pojem sociální síť má v sociologii význam navzájem propojených skupin lidí, kteří se 

mezi sebou ovlivňují. Spojení jednotlivců do sítí může vzniknout na základě přátelství, 

společných zájmů, prožitků a zkušeností, na základě sexuální či rasové příslušnosti, 

náboženského vyznání atd. S postupným rozšiřováním a dostupností internetu, se stále 

více uživatelů začalo seskupovat do různých zájmových komunit
109

 kolem určitých 

webů a zejména v jejich diskusních fórech.
110

 Vznikl tak zcela nový druh sociální sítě, 

jejichž uživatelé se nemuseli nikdy v životě ani vidět a tedy být v přímém osobním 

kontaktu. Mohli být ve stejném okamžiku třeba i na jiném kontinentu. Podstatné je, že 

se znali díky navštěvování stejné webové stránky či diskuzního fóra. V dnešní době se 

nejčastěji pojem sociální sítě používá jako pojmenování webové stránky umožňující 

vytvářet sociální sítě jako sociální konstrukt. 

Sociální sítě jsou tedy webové aplikace, on-line služby, se specializací na budování 

komunit uživatelů na základě jejich společných či podobných zájmů a aktivit,
111

 jejichž 
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„primárním účelem je sdružovat rozličné uživatele, umožňovat jim jednoduchou formou 

komunikace s ostatními a sdílet s nimi informace.“
112

 

Sociální sítě obecně umožňují uživatelům vystavit svůj veřejný nebo polo-veřejný 

profil, který slouží k popisu jejich osoby a umožňuje jim vytvořit seznam dalších 

uživatelů (tzv. přátel), s nimiž je uživatel ve spojení.
113

 Toto spojení je nejčastěji 

umožněno přímo součástmi sociální sítě určených ke komunikaci a sdílení jako jsou 

např. chaty, zprávy,  emaily, rychlé zprávy (tzv. instant messages) apod..
114

 „Povaha 

sdílených informací se různí: sahá od vlastních obrazů, povídek a básní přes fotografie 

a nápady až ke kratičkým čistě textovým zprávám.“
115

 

Příkladem sociálních sítí může být např. Google+, Facebook či Twitter. 

1.12 Komunita 

Ve spojení s vývojem webu 2.0 a také s vývojem sociálních sítí vyvstává ještě důležitý 

termín virtuální komunita, kterou definujeme jako „skupiny lidí se společnými zájmy 

a aktivitami, kteří spolu po určitou dobu organizovaným způsobem pravidelně 

komunikují, a to přes internet prostřednictvím společného prostředí či mechanismu.“
116

 

Pojem virtuální komunita bývá v mnoha případech zaměňován za sociální síť a někteří 

autoři tento rozdíl nerozlišují vůbec.
 
Zásadním rozdílem mezi virtuální komunitou 

a sociálními sítěmi je četnost přítomnosti uživatele. Uživatel, který je součástí virtuální 

komunity je aktivní, zapojuje se. Svým způsobem by se dalo říct, že je na své virtuální 

komunitě závislý. Odpadají tak virtuální místa či sociální sítě, kde jsou členové 

neaktivní nebo je navštěvují a zapojují se jen zřídka. Mění se tedy neustále složení 

účastníků, kteří nedokáží či nechtějí navázat pravidelnou komunikaci a díky zapojení 

dát vzniknout komunitě.
117

 

Virtuální či online komunita se vyznačuje čtyřmi hlavními znaky:  
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• Stejným cílem neboli stejnými potřebami a zájmem uživatelů, který jim dává pocit 

sounáležitosti a důvod začlenit se do komunity.  

• Vzájemná interakce mezi lidmi, která tím naplňuje jejich potřeby ať již jsou 

individuální, společenské či organizační.  

• Oficiální i neoficiální pravidla komunity, které se mohou týkat jazykového projevu, 

určitého postupu či provedení. Příkladem oficiálního pravidla může být přihlášení či 

registrace, bez kterých se uživatel do dané komunity nedostane.
118

 

• Komunita funguje na základě počítačových systémů, které umožňují komunikaci bez 

ohledu na geografickou vzdálenost a přístup k informacím.
119

 

 Dalším důležitým prvkem u všech komunit je psychologický koncept Sense of 

Community (SoC), který rozpracovali David W. McMillan a David M. Chavis. Jedná se 

o pocit členů komunity, kdy cítí sounáležitost a začlenění do komunity, že jim na sobě 

navzájem záleží a starají se o skupinu, ve které budou jejich potřeby naplněny 

prostřednictvím závazku být spolu. Čím je síť vazeb v komunitě hustší, tím lze 

předpokládat silnější vliv komunity na člena a člena na komunitu.
120

  

1.13 Idea 

Idea znamenala původně podobu, vzhled; v současné češtině se nejčastěji představuje 

myšlenku, nápad, záměr, projekt či představu.
121

  

Pojem idea je jedním ze základů západní filozofie a jeho využití lze vysledovat až 

k antice. V průběhu času se samozřejmě význam tohoto pojmu měnil v závislosti se 

změnou pohledu jednotlivých filozofů.  

Pro Platóna je idea věčnou a neměnnou formou ve světě bytí. Je předmětem myšlení 

a  nikoli vnímání. V křesťanském myšlení se idea stává myšlenkou boží, a ztrácí tím 
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svou samostatnost. U Descarta již figuruje jako představa, která je spojena se subjektem 

– je tedy v nás.
122

 

V této práci budu používat myšlenku idee jako vůdčí myšlenku či představu. 

Historie Twitteru 

V předchozí části této práce jsme si nastínili prostředí, které dalo vzniknout Twitteru. 

Bez těchto vlivů a tendencí, které v mnoha ohledech určily směr jeho vývoje, bychom 

dnes neměli Twitter tak jak ho známe. Twitter tedy splňuje všech šest hlavních 

myšlenek webu 2.0. dle Paula Andersona: 

 Individuální produkce a uživatelsky generovaný obsah 

 Sklízet sílu davu 

 Data v obrovském množství 

 Síťový efekt 

 Architektura participace 

 Otevřenost
123

 

Příkladem může být, že Twitter jako mikroblogovací sociální síť přináší 

prostřednictvím svých uživatelů vlastní obsah, který produkuje obrovské množství dat 

a  informací, které na základě zájmu uživatelů mohou být šířeny dále či označeny jako 

oblíbené, čímž může Twitter v určitém smyslu suplovat reputační systém či 

crowdsourcing. Princip otevřenosti přináší Twitter s otevřeným API a možností tvorby 

aplikací třetích stran. 

Vzhledem ke splnění všech hlavních myšlenek, ho lze brát jako typického představitele 

služeb webu 2.0 se všemi jeho výhodami a nevýhodami. 

1.14 Založení Twitteru 

Myšlenka na vznik Twitteru je úzce spjata s vývojem webu 2.0 a jeho služeb a její 

prapůvod lze vidět i v klasických blozích, které se díky webu 2.0 stávaly čím dál tím 

oblíbenější. Již v roce 1999 vznikl ve společnosti Pyra Labs, jejímž spoluzakladatelem 
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byl Evan Williams, Blogger jako webová služba umožňující uživateli snadno a rychle 

vytvářet a publikovat své blogové příspěvky.
124

  

Blogger se stal jedním z největších blogovacích portálů na světě. V roce 2003 jej 

s celou mateřskou společností Pyra Labs odkoupil gigant Google, z kterého po roce 

Williams odešel a založil společně s Noahem Glassem novou firmu Odeo.
125

 

Právě společnost Odeo, která jako platforma pro podcasting umožňovala nahrát 

a přehrávat audio či video soubory, se stala kolébkou Twitteru jako jednoho ze svých 

vedlejších projektů.
126

 V červenci roku 2005 měla společnost Odeo připravenou 

platformu pro podcasting. Bohužel na podzim téhož roku Apple ohlásil, že bude 

spouštět svou vlastní platformu pro podcasting iTunes, která bude nainstalována 

v každém jejich zařízení, což znamenalo masivní úbytek zájmu uživatelů. Tímto se 

podcastingová platforma stala pro Odeo nepodstatnou a bylo nutné se zaměřit jiným 

směrem.
127

 

Odeo začalo hledat nové projekty prostřednictvím heckathonů a brainstormingových 

setkáních, při kterých v týmech diskutovali o nápadech a z nejslibnějších se snažili 

vytvořit softwarový prototyp.
128

 Právě při jednom z těchto celodenních 

brainstormingových sezení došlo začátkem roku 2006 i na myšlenku Jacka Dorseyho, 

která předcházela Twitteru.
129 

Jednalo se nápad, který v sobě nosil již několik let. Šlo 

o jakýsi živý deník, kde by mohl odkudkoliv v reálném čase mohl sdělovat a upravovat 

svůj status neboli stav, jehož koncept si vypůjčil od v té době velmi populárních instant 

messengerů.
130

 Hnacím motivem této služby byla osamělost a stejně jako u blogů, touha 

sdílet své myšlenky, jen v reálném čase a z místa na kterém zrovna jste. V tomto 

případě možnost sdílet informace se skupinou lidí pomocí sms.
131
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I přes existenci podobných služeb jako například Dodgeball, který byl spuštěn již v roce 

2000 a umožňoval uživatelům sdílet svou polohu s přáteli za pomoci textových zpráv, či 

začínající oblibě Facebooku, dostal nápad zelenou a začalo se na něm pracovat.
132

 

Mnohdy je autorství přisuzováno pouze Jackovi Dorseyimu, ale jedná se o kolektivní 

dílo v jehož popředí je pět jmen.
133

 Jack Dorsey, který přišel s nápadem a stal se 

společně s Florianem Weberem programátorem. Noah Glass, který vymyslel název 

a  vzal si pod svá křídla řízení projektu. Biz Stone, který připravil design,
134

 a Evan 

Williams, který na celý projekt dohlížel a financoval jej.
135

 

Když Jack Dorsey přišel s nápadem, navrhoval pojmenovat tento program Stat.us, ale 

tento název byl společně i s dalšími navrhovanými jako Friendstalker zamítnut. 

S finálním názvem Twitter přišel až Noah Glass, kterému jeho vibrující telefon vnukl 

myšlenku na mozkové impulsy a následný stah svalů – anglicky twich. Kombinace 

písmen „tw“ ho zaujala a tak ve slovníku hledal další možnosti až náhodou narazil na 

sloveso twitter.
136

 Slovo twitter by se dalo definovat jako: „krátký záblesk 

bezvýznamných informací“ nebo „cvrlikání ptáků“, což plně odpovídalo záměru služby 

svobodně psát jakékoliv i bezvýznamné myšlenky.
137

  

Název Twitter byl odsouhlasen, ale zpočátku se využívala jen jeho zkrácená podoba 

Twttr, kdy na základě inspirace Flickrem a tehdy velmi populárním trendem, byly 

odebrány samohlásky. Výhodou tohoto zkrácení byl tzv. short code neboli speciální 

zkrácené číslo, na které se dala odeslat aktualizace statusu. Na tradiční klávesnici 

mobilního telefonu lze Twttr zapsat jako 89887.
 
Tato zkratka však již byla obsazena, 

proto autoři zvolili 10958 a po chvíli upravili na snadněji zapamatovatelnou kombinaci 

40404
138
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Prezentace prototypu ve společnost Odeo proběhla 26. března 2006, kdy Jack Dorsey 

zaslal zprávu „inviting coworkers“ neboli zvu spolupracovníky. K „Twttru“ se v té době 

mohli připojit jen zaměstnanci Odea a jejich blízcí
139

 Nejednalo se však o úplně první 

zprávu na Twitteru. Tou byla krátká zpráva Jacka Dorseyho odeslána již 21. března 

„just setting up my twttr.“
 
neboli jen nastavuji svůj Twitter.

140
 Ze stejného dne pochází  

i 14 nejstarších účtů Twitteru, které zahrnovaly zaměstnance, kteří pracovali na 

Twitteru včeně Jacka Dorseyho - @jack, Bize Stona - @biz či Noaha Glasse - 

@noah.
141

 

 

Obrázek č. 2 : Prototyp Twitteru
142

 

Zaměstnanci Odea byli tak uchváceni službou Twttr, že jejich účty za poslané sms 

zprávy se značně navýšily na stovky dolarů. Naštěstí jim účty uhradila společnost a nic 

tedy nebránilo rozvoji a nutným úpravám.
143

 Jednou z nich bylo i upravení znakového 

limitu pro příspěvek na pouhých 140 znaků, aby se vešel příspěvek i s doprovodnými 
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informacemi do sms zprávy, která je schopna pojmout pouze 160 znaků.
144

 Zajímavostí 

je, že i když byl Twitter zpočátku zaměřen pouze na sms zprávy, které byly 

zobrazovány na webové stránce, došlo postupem času k přehodnocení a vytvoření 

možnosti zasílat aktualizaci statusu přes web stejně jako u instant messengerů. Za touto 

myšlenkou stojí Florian Weber, který během práce na prototypu odcestoval do 

Německa, a zaznamenal problémy s příjmem sms zpráv mimo Spojené státy, proto 

vymyslel možnost aktualizovat svůj stav nezávisle na sms zprávách. Toto vylepšení 

začalo postupem času využívat stále více vývojářů, což poukázalo na obrovský 

potenciál této možnosti, proto byla oficiálně představena uživatelům o pár týdnů 

později. To vše bylo možné díky úzkému propojení vývojářů a samotných uživatelů, 

kteří byli zformováni zejména v oblasti San Francisca s vazbami na zaměstnance Odea. 

Vznikla tak velmi vlivná komunita, která měla významné slovo. Tento nadstandartní 

přístup pomohl Twitteru i s následným vývojem.
145

Plná verze byla veřejně představena 

15. července 2006.
146
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Obrázek č. 3: Twttr
147

 

Za nedlouho Twitter potvrdil svou funkčnost a vzrůstající oblibu, když v srpnu téhož 

roku došlo k zemětřesení v San Franciscu. Informace o tomto zemětřesení se bleskově 

šířila napříč Twitterem.
148

 Zápis o tomto zemětřesení je tak jedním z nejstarších 

příspěvků na oficiálním blogu Twitteru.
149

  

Na sklonku léta 2006 se Twttr vrátil ke své nezkrácené podobě názvu Twitter.
150

 

Na podzim téhož roku měl Twitter již tisíce uživatelů.
151

  

V září roku 2006 se Evan Williams nabídl investorům společnosti Odeo odkoupení 

jejich podílu s tím, že společnost díky avizované platformě od Applu nemá společnost 

žádné směřování, s čímž investoři souhlasili.  

Často se ovšem spekuluje o množství informací, které investoři měli v té době  

o Twitteru. Zda věděli o potenciálu, který v sobě nese. V dopise jim Williams napsal, že 

Twitter (http://twitter.com) tvoří pouze část hodnoty Odea, ale jak velkou je zatím těžké 

říci a že hodlá do Twitteru i nadále investovat.
152

 

Williams poskytl v roce 2013 interview, ve kterém popsal tehdejší situaci, že u Twitteru 

nebylo zcela jasné, co se z něj vyvine, protože ho šlo jen velmi těžko zařadit. Hlavně šlo 

jen těžko určit, že se z původní myšlenky pouhé aktualizace statusů v průběhu času 

vyvine vlivná informační a sociální síť.
153

  

Mnozí původní investoři Odea později litovali, že prodali společnost a s ní i Twitter za 

asi tisícinu její budoucí hodnoty. Většina investorů ovšem Williamsův postup v oné 

nejisté době oceňuje i nyní.
154

 

Na základě odkupu Odea došlo k přejmenování společnosti na Obvious a v dubnu roku 

2007 vznikla již samostatná společnost Twitter Inc spravující Twitter.
155
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1.15 Počáteční vývoj Twitteru 

První webové rozhraní Twitteru bylo poměrně jednoduché. Postupem času byla webová 

stránka Twitteru rozdělena do tří sloupců. První sloupec zobrazoval aktualizaci stavů, 

to, co si dnes představíme pod pojmem timeliny či časové osy. Druhý sloupec byl 

věnován možnosti aktualizaci profilu přes web nebo sms a třetí sloupec přinášel 

možnosti sociální sítě a to tedy nají nové přátele.
156

 

Díky vlastním zkušenostem s používáním Twitteru implementovali vývojáři RSS 

a pernamentní odkazy na timelinu, což jsou v podstatě i klíčové vlastnosti blogů.
157

  

Velkou roli ve vývoji Twitteru sebou nesla neustálá spolupráce vývojářů přímo z firmy 

a vývojářů mimo společnost Twitter. Jednalo se především o přátele a přátele přátel 

tehdejších vývojářů, kteří díky svému vzdělání a působení v Silicon Valley mohli 

v mnohém přispět. Samozřejmě i běžní uživatelé poskytovali další tipy na rozvoj 

Twitteru. Vznikla tak silná komunita skládající se z vývojářů, technicky zdatných 

uživatelů a běžných uživatelů, kteří se podíleli na dalším vývoji. Docházelo dokonce 

k osobním setkáním mezi vývojáři a uživateli, kteří dokonce byli zváni zastavit se do 

kanceláří Twitteru a pracovat na konkrétních otázkách a nápadech.
158

 

Twitter se stal tak oblíbeným, že již v roce 2006 vznikla fanouškovská verze Wiki  

o Twitteru, kde uživatelská komunita sdílí své nápady na další vylepšení, návody 

a zajímavosti.
159

 

1.15.1 API 

Twitter se od původní myšlenky aktualizace statusů posunul díky aplikacím vyvinutými 

prostřednictvím API na síť, kterou uživatelé začali využívat ke konverzaci 

a shromažďování informací.
160

 

API je zkratka pro Application Programming Interface neboli 

rozhraní pro programování aplikací. Tato rozhraní umožňují programátorům vytvářet 

rozšiřující aplikace nad rámec daného programu. Jedná se o sbírku procedur, funkcí, tříd 
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či protokolů nějaké knihovny, programu či jádra operačního systému, 

které programátor využije k nástavbě. API ovlivňuje způsob, jakým jsou funkce 

knihovny vyvolány ze zdrojového kódu programu.
161

 

Twitter uvolnil své API velmi záhy, již v září roku 2006
162

 a svou nabídku API na přání 

externích vývojářů neustále rozšiřoval a umožnil tak participaci uživatelů na dalším 

vývoji.
163 

S každou další aplikací se rozšířili i možnosti Twitteru. Na podzim téhož roku 

tak spatřili světlo světa mnohé aplikace třetích stran jako Mo.ist, Celly, Twittermap 

a  Twitter pro iChat.
164

  

Právě otevřené API a aplikace třetích stran výrazně pomohly získat Twitteru další nové 

uživatele, protože mu pomohly pochopit, co uživatele oceňují a potřebují a dát jim lepší 

uživatelský zážitek.
165

 Například přístup na Twitter z mnoha různých zařízení. Vznikly 

tak aplikace pro použití Twitteru za pomocí sms, mms či mobilního internetu, mobilní 

aplikace pro Android, BlackBerry, Apple zařízení atd.
166

 Také za desktopovými 

verzemi Twitteru stojí komunita vývojářů třetích stran a ne přímo vývojáři Twitteru.
167

 

Rozhraní Twitteru se neustále vyvíjí a sám vývoj Twitteru prošel mnoha změnami. Na 

počátku Twitteru bylo velké propojení vývojářů a uživatelské komunity, které bylo 

velkým přínosem pro celou aplikaci. Se vzrůstajícím počtem uživatelů však již nebylo 

tak jednoduché komunikovat a následná navrhovaná vylepšení rovnou implementovat. 

Toto užší propojení vývojářů a uživatelské komunity v mnohém začali suplovat 

aplikace třetích stran.
168

  

Mnohé aplikace třetích stran umožňovali zjistit polohu a přidat tuto informaci ke 

statusu, což uživatelům dovolovalo nejen říci co dělají, ale i kde. Toto rozšíření 

kontextu brzy získalo na oblibě a umožňovalo uživatelům si podle lokace najít  

i zajímavé tweety ze svého města či čtvrti.
169

 Tuto možnost časem zapracovali vývojáři 
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i do samotné aplikace Twitter.
170

 Dalším příkladem může být služba Summize 

umožňující vyhledávat ve veřejných tweetech, která se v roce 2008 i se zaměstnanci 

stala součástí Twitteru a dala základ jeho vyhledávání.
171

 

1.15.2 Zmínka 

Interakce mezi uživateli se stával čím dál tím více oblíbenější než pouhá aktualizace 

statusu, proto se v Twitteru, který se rozhodl pomoci usnadnění vzájemné komunikace 

koncem roku 2006 objevil symbol „@“(mention neboli zmínka), jako možnost přímo 

odpovědět jinému uživateli.
172

  

Symbol „@“ vychází z dlouhé tradice Internet Relay Chat (IRC), což byla před 

příchodem Twitteru a novodobých instant messengerů vcelku populární možnost 

komunikace zejména pro technické nadšence. Poprvé byl použit 2. listopadu 2006 

mladým designérem Applu Robertem Andersenem, který symbolem @ a následované 

uživatelským jménem označil osobu, se kterou komunikoval. Netrvalo dlouho a tento 

trend se na Twitteru uchytil.
173

 

Tato funkce zároveň zabránila množství nedorozumění a zbytečnému zahlcení, protože 

takto označené konverzace, byly primárně viditelné jenom pro osoby mezi nimiž 

konverzace probíhala a pro které byla relevantní. Tyto konverzace bylo samozřejmě 

možné si zobrazit na profilu uživatele a byly viditelné pro uživatele, kteří danou osobu 

sledovali.
174

  

1.15.3 Hashtag 

Hashtag „#“ (tzv. křížek neboli hash) je značka, která označuje klíčové slova nebo fráze. 

Svůj původ opět v komunitě IRC, kde se znak „#“ používal na začátek slova 

označujícího jako téma či skupinu.
175
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Hashtagy se do popředí zájmu dostaly díky rozsáhlému lesnímu požáru v San Diegu 

v roce 2007. Hashtag „#sandiegofire“ se dalo nalézt například na Flickeru, kde tento 

hashtag seskupoval obrázky týkající se tohoto požáru.
176

 

Svůj potenciál hashtag, ale plně využil až na Twitteru, kde dal možnost uspořádat 

obrovský proud dříve nijak neuspořádaných zpráv a poskytnout uživateli lepší orientaci 

a vyhledávání v různých tématech. Poprvé ho doporučil využívat na Twitteru začátkem 

srpna roku 2007 Chris Messina, který ve svém tweetu navrhnul, zda by nebylo vhodné 

začít používat znak „#“ pro označení skupiny či témat.
 
Jeho návrh se ujala a stal se 

neodmyslitelnou součástí Twitteru, který ho proměnil na silný nástroj.
177

 

1.16 Vzrůstající obliba Twitteru 

Na jaře roku 2007 nastal poměrně nečekaný obrovský nástup obliby Twitteru, díky jeho 

zapojení na konferenci SXSW Interactive conference v Austinu v Texasu.
178

 Na dvou 

velkých šedesátipalcových plazmových obrazovkách zde běžel Twitter, který 

zobrazoval aktuální tweety, což účastníky konference velmi zaujalo.
179

 Během této 

události bylo posláno přes 60 000 tweetů, které se virálně šířily dál a zvedaly povědomí 

o Twitteru.
180

 

Od té doby se Twitter stal se mocným nástrojem, který velmi rychle získával čím dál 

větší oblibu. S rostoucím počtem uživatelů se ovšem dostavovaly i menší problémy. 

Často kolabovaly servery, které neunesly velký nápor uživatelů.
181

 Právě v tomto 

okamžiku se uživatelům zobrazila chybová hláška s tzv. „Fail Whale“ neboli Chybovou 

velrybou.
182

 Jednalo se o obrázek umělce Yiying Lu, kde osm malých ptáčků zvedali 

velrybu z vody a neslo ji do bezpečí. Byl to symbol vyjadřující, že se na problému 

pracuje. Vzhledem k četnosti výpadků se Fail Whale stala poznávacím znamením 

Twitteru téměř stejně jako modrý ptáček na logu.
183

 

                                                           
176

 BILTON, Nick. BILTON, Nick. Hatching Twitter: a true story of money, power, friendship, and 

betrayal. : a true story of money, power, friendship, and betrayal. . Str. 142 - 180.  
177

 Hashtag. In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
178

 CARLSON. The Real history of Twitter [online].  
179

 Twitter. In: Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 
180

 MACARTHUR. The Real History of Twitter, in Brief [online]. 
181

 STONE, Biz. The Tortoise and Twitter [online]. 
182

 BILTON, Nick. Hatching Twitter: a true story of money, power, friendship, and betrayal. . Str. 84. 
183

 MACARTHUR. The Real History of Twitter, in Brief [online]. 



43 

 

 

Obrázek č. 4 : Fail Whale
184

 

I přes mnohé obtíže a četnou konkurenci jako „MySay, Hictu, MoodMill, Frazr, 

IRateMyDay, Emotionr, Wamadu, Zannel, Soup, and PlaceShout. A year later, it was 

FriendFeed, BrightKite, Identi.ca, Plurk, a Yammer“
185 

Twitter stále rostl. Ze 400 000 

tweetů za čtvrtletí roku 2007 na 100 milionů tweetů za čtvrtletí v roce 2008.
186

 

Pracovalo se na neustálém vylepšení fungování Twitteru ale dostalo se i na vylepšení 

některých funkcí jako přesného časového označení tweetů, možnosti označit tweet za 

oblíbený a mnohé další.
187

 V dubnu roku 2007 byl Ericem Ricem odeslán historicky 
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první retweet neboli přeposlání a sdílení tweetu.
188

 Byly oficiálně přidány i tzv. přímé 

zprávy (direct messages), což byly soukromé zprávy mezi uživateli.
189

  

V listopadu 2007 byl Twitter použit i v seriálu CSI: Crime Scene Investigation, kde 

sehrál důležitou roli v odhalení pachatele a opět se stal zase o něco známějším.
190

 

Množství uživatelů stoupalo každým dnem. Magazín Time dokonce označil Twitter za 

jednu z padesáti nejlepších webových stránek roku 2007.
191

  

Dalo se tu najít kandidáta na prezidenta Johna Edwardse, který informoval o své 

kampani, pár reálných celebrit a hodně falešných účtů jako Bill Clinton, Homer 

Simpson či Darth Vader
192

, kteří tweetovali vtipné statusy. Dále spousta dalších účtů, 

které zastupovaly firmy a média jako New York Times, která informovala  

o nejnovějších zprávách.
193

 Velmi populárním se stal v době Oskarů Defamer blog, 

který přinášel čerstvé informace přímo z dění.
194

 Začali se také objevovat automatické 

účty, tzv. Twitterboti. Jedná se o počítačový program, který může například tweetovat 

automatické zprávy o počasí, sportovní výsledky atd.
195

 

1.17 Citizen journalism 

Díky Twitteru zažil vzestup a pořádně se projevil tzv. citizen journalism neboli 

občanský žurnalismus, který přináší rozostření hranice mezi profesionálními novináři 

a  amatéry. Kdokoliv se může stát součástí nebo přihlížet důležitému dění ve svém 

okolí. Twitter ovšem přinesl levné, všudypřítomné a globální řešení, jak o tomto dění 

informovat zbytek internetového světa. Stačí jen napsat tweet, který během chvíle může 

být rozšířen do celého světa. Monopol na poskytování informací profesionálních 

novinářů padl.
196

 

V roce 2008 například využilo NASA Twitter k oznámení přistání sondy Phoenix na 

Marsu.
197

 Síly nového fenoménu využil při prezidentských volbách Barack Obama, 
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který sdílel jak osobní tak i politické náhledy na situaci a reagoval na nejrůznější 

novinky a dotaz, což mu dopomohlo k vítězství.
198

  

V roce 2009 Twitter vstoupil do dějin internetové žurnalistiky fotografií Janise 

Krumse.
199

 Jednalo se o fotografii amerického Airbusu A320 se 155 pasažéry na palubě 

po bezpečném nouzovém přistání na hladinu řeky Hudson. Na fotografii pořízené 

mobilním telefonem z nedalekého trajektu byli zachyceni pasažéři opouštějící letadlo.
200

 

Tato fotografie byla sdílena na Twitteru a jako první fotografie přímo z místa dění se 

dostala do popředí zájmu novin a televizních zpráv. Slovo Twitter znělo odevšud.
201
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Obrázek č. 5 : Letadlo v řece Hudson
202

 

Snad právě tyto události dopomohly ke změně přístupu Twitteru. Od samého počátku se 

Twitter ptal při aktualizaci statusu na otázku „Co právě děláte?“ Díky otevřené povaze 

Twitteru ale mnoho lidí, firem či organizací tuto otázku ignorovala a sdílela, co právě 

chtěli, protože proč aktualizovat svůj status, že jdete nakoupit, když se toho kolem vás 

hodně děje? Můžete narazit na zácpu, nehodu, nečekaný výprodej či mnoho jiného. 

Twitter tedy svou úvodní otázku upravil na „Co se právě děje?“.
203
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1.18 První milion followerů 

V roce 2009 Twitter prodělal mnohá vylepšení a to od zlepšeného vyhledávání, přidání 

trending topics neboli nejskloňovanějších slov a frází v daném momentu na 

Twitteru,
204

přes oficiální implementace retweetu, který umožnil sdílet daný tweet,
205

 

po zavedení ověřených uživatelských účtů.
206

 V tomto roce se díky nárůstu uživatelů 

stal Twitter třetí největší sociální sítí.
207

 

 

Obrázek č. 6 : Twitter v roce 2009
208
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Kdo nebyl na Twitteru, jako by ani nebyl. Množství uživatelů a jeho obliba stoupala 

každým dnem. Momentálně ne zcela využívaný potenciál odhalila jedna jediná zpráva. 

V dubnu roku 2009 obdržela herečka Demi Moore, tehdejší manželka oblíbeného herce 

a investora do začínajících firem Ashtona Kutchera
209

, tweet od ženy, která hodlala 

spáchat sebevraždu. Díky rychlému jednání, kontaktování na Twitteru a zásahu policie 

se ženě nic nestalo. Byla zachráněna.
210

 

Tato událost poukázala na sílu Twitteru. Na možnost něco změnit v lidském životě. 

Ashton Kutcher tedy o pár týdnů později vyzval televizní stanici CNN na souboj, kdo 

první získá milion followerů.
211

 Do té doby žádný účet nepokořil hranici milionu 

sledujících.
212

  

Do závodu se oba soupeři vrhli po hlavě. Ashton Kutcher na svém Twitteru nabízel 

miliontému followerovi hru Guitar Hero a aby celý závod dostal větší smysl, navrhl, 

že jako výherce tohoto závodu věnuje 10 000 moskytiér charitě na Světový den malárie 

a 1 000 moskytiér, pokud prohraje. CNN souhlasila udělat to stejné.
213

 

Z tohoto závodu se stalo jedno z neprobíranějších témat, zapojili se reklamní 

společnosti, televize, jednotliví uživatelé i samotný Twitter, který na obou účtech 

vytvořil pojistku, díky které, po dobu závodu, nebylo možné přestat daný účet 

sledovat.
214

 

První milon followerů získal Ashton Kutcher v pátek 17. dubna a dostal se tak i do 

hlavních zpráv CNN. Tento zběsilý závod o popularitu přinesl kromě očekávaného daru 

charitě, který pomohl před malárií ochránit na 20 000 dětí v Africe,
215

 i velké 

zviditelnění možnosti, že i jediný člověk může na Twitteru mnohé změnit a jeho hlas 

může mít stejnou sílu, jako běžná informační média.
216
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Mnozí uživatelé a celebrity si brzy uvědomili své možnosti vlivu na společnost a šanci 

někoho ovlivnit či informovat. Příkladem může být herec Hugh Jackman, který se 

rozhodl rozšířit povědomí o neziskových organizacích prostřednictvím výzvy na svém 

Twitteru. Přes svůj účet vyhlásil, že věnuje 100 000 dolarů neziskové organizaci, která 

ho dokáže přesvědčit do 140 znaků.
217

 

Tento boom si nemohla nechat ujít řada hvězd jako Oprah Winfrey, jedna 

z nejznámějších a nejvlivnějších žen na světě. Do své show, kterou sledovalo až 42 

milionů diváků týdně, si pozvala Astona Kutchera, kterého nazvala králem Twitteru, 

aby jí pomohl s jejím prvním tweetem.
218

 

Twitter se stal předmětem zájmu a množství uživatelů rostlo a rostlo. O rok později již 

bylo posíláno 50 milionů tweetů za den.
219

 

1.19 Twitter revoluce 

Nejen celebrity a známé osobnosti těžily z pozornosti na Twitteru. Twitter prokázal, 

že opravdu každý uživatel může mít stejně silný hlas a ovlivnit celou společnost. 

Twitter byl a stále je službou, která využívá sms zpráv. V prvopočátcích to bylo  

i velkým odlišením od ostatních sociálních sítí, že k Twitteru bylo možno přistupovat 

a odesílat zprávy nejen přes internet, ale také i přes mobilní telefon. Právě striktně daný 

počet znaků umožnil, aby se jednotlivé příspěvky vešly do jediné sms zprávy 

a  zabránilo se tak zahlcení uživatelů rozdělenými zprávami, chybějícími částmi či 

čekáním na další části příspěvku v další sms zprávě.
220

  

Velkou výhodou posílání tweetů pomocí sms zpráv – tedy odkudkoliv a kdykoliv, 

se ukázalo např. při revoluci v roce 2009 v Íránu, kde hrál Twitter důležitou roli 

a umožňoval účastníkům komunikaci. Po prezidentských volbách, v nichž zvítězil 

Mahmúd Ahmadínežád, totiž íránské úřady z Teheránu vykázaly zahraniční média 

a vznikaly nepokoje. Pro Íránce i zbytek světa se stal Twitter klíčovým informačním 
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kanálem, jehož prostřednictvím se domlouvaly protestní akce a svět si mohl udělat 

obrázek o tom, co se v zemi děje.
221

  

Nejednalo se ovšem o jedinou „Twitter revoluci“. Příkladem mohou být Občanské 

nepokoje v Moldávii v roce 2009, Tuniská revoluce v roce 2010, známá jako Jasmínová 

revoluce, či revoluce v Egyptě v roce 2011.
222

 

V Egyptě došlo po prohloubení nepokojů na základě nařízení vlády k významnému 

omezení přístupu na internet a v některých oblastech byl blokován i mobilní signál, aby 

se zabránilo dorozumívání demonstrujících. Díky tomu přišel Google s dlouho 

připravovanou službou „umožňující zavolat na telefonní číslo a nadiktovat na něm 

vzkaz, který bude převeden na text a publikován na Twitteru.“
223

 Velkou výhodou je, že 

tuto službu lze používat i z pevných telefonů a odpadá tak závislost na mnohdy 

blokované mobilní síti. Google si od této služby slibuje vylepšení demokratizačního 

procesu zvýšením přísunu informací o dané situaci.
224

 

1.20 Oddaná komunita 

Twitter měl již od samého počátku štěstí na loajální uživatelskou komunitu, která ho 

hnala vpřed a z původní jednoduché myšlenky vytvořila fenomén.  

Ke konci roku 2008 například zmapoval převládající pocity komunity vůči Twitteru 

samotný Tim O'Reilly, který ve svém článku „Proč miluji Twitter“ popsal vlastní 

zkušenost. Pro O'Reillyho byl Twitter ve svých počátcích vcelku nezajímavý. Bylo zde 

poměrně málo uživatelů, což nahrávalo spíše osobnější komunikaci. Se vzrůstajícím 

počtem uživatelů se ovšem změnil i způsob komunikace. O'Reilly byl překvapen, když 

se po čase podíval na Twitter a na jeho nečinném účtu ho sledovalo kolem 5 000 

uživatelů, čekajících na jeho tweety. Uvědomil si, že právě Twitter je nástrojem, díky 

kterému s může věnovat svému poslání, informovat o nejnovějších zprávách, sledovat 

zajímavé nápady a lidi, kteří se jim věnují.
225

  

Svým příznivcům popsal největší výhody Twitteru, z nichž vyzdvihl jednoduchost 

a zároveň neskutečnou možnost rozšíření aplikacemi, které jsou tvořeny přímo uživateli. 
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Neustávající a rychlý vývoj ženoucí Twitter dopředu a na rozdíl od jiných sociálních 

sítí, možnost spolupráce s ostatními sítěmi a jejich aplikacemi a tím i zvýšení dosahu 

všech uživatelů. Neopomenul zdůraznit, že Twitter překračuje hranice webu a lze ho 

najít i na mobilních telefonech. Poukázal na jeho brilantní sociální architekturu, díky 

které Twitter funguje obdobně jako lidská společnost, kdy se uživatelé nemusí sledovat 

navzájem, ale každý může sledovat jen toho, koho chce. To je zásadní rozdíl od 

Facebooku.
226

 

Facebook, jako konkurenční sociální síť, se neubránil mnohým srovnáním a drobnému 

hašteření mezi svými příznivci a příznivci Twitteru. Již při prvním pohledu běžného 

uživatele jsou v prvních letech fungování Twitteru viditelné zásadní rozdíly.  

Twitter se staví do pozice jednodušší sociální sítě, kde stačí vyplnit kráké info  

o uživateli a množství poskytnutých informací záleží zcela na daném uživateli. 

Facebook oproti tomu vyžaduje co nejvíce informací. Kde a kdy se uživatel narodil, 

jeho pohlaví, na jakou školu chodil, jaké jsou jeho zájmy, jestli je v nějakém vztahu 

atd.
227

 

Velmi populárním se stalo přirovnání Twitteru a Facebooku ke školám. V tomto případě  

Facebook vystupuje jako základní škola, kde chcete být se všemi zadobře a vypadat  

u toho skvěle. Do přátel si přidáváte lidi, které většinou reálně znáte – přátele, rodinu, 

příbuzné, spolužáky, spolupracovníky atd. Díky zadávání množství informací 

o uživatelích, slouží Facebook i jako velmi dobrý nástroj na nalezení starých přátel, se 

kterými uživatel ztratil kontakt.
 
Přátelství ovšem díky osobní povaze Facebooku musí 

být odsouhlaseno oběma stranami a pro lepší funkčnost jsou zde k dispozici různé 

možnosti nastavení soukromí. Facebook tedy přináší náhled do života uživatelových 

přátel: jak se lidé změnili, co dělali a dělají, s kým chodí a jak se mají.
228

 

Naopak Twitter je spíše vysoká škola. Uživatel již nechce jen splynout s davem, ale 

prezentujete se tak, jak chce on a říká bez přetvářky, co si opravdu myslí. Uživatelé se 

navzájem nemusí žádat o přátelství, stačí jen někoho začít sledovat, protože má 

podobné zájmy, názory či jen přináší osvěžující komentáře k aktuálnímu dění. To, že se 
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uživatelé nemusí ani osobně znát, dělá z Twitteru platformu, kde se velmi snadno šíří 

krátké a výstižné informace.
229

 

Facebook je tedy sociální sítí ze známosti a Twitter ze zájmu. „Facebook jsou lidé, 

se kterými člověk chodil do školy. Twitter jsou lidé, se kterými by člověk chtěl chodit 

do školy.“
230

 Podle jiného přirovnání dává Facebook možnost zjistit, co se dělo 

s uživatelovými přáteli a Twitter dává náhled, co se právě aktuálně děje od všech 

uživatelů.
231

 Twitter tedy v mnohém stojí právě na své komunitě uživatelů a je si toho 

plně vědom. Vždy věnoval pozornost svým uživatelům a jejich zpětné vazbě.
232

 

Pěkný pohled na komunitu Twitteru přinesla blogerka Amy Oscar, která přirovnává 

Twitter k letnímu táboru, ve kterém potkáte nové přátele a zažijete pocit sounáležitosti. 

Twitter popisuje jako místo, kde se vždy něco děje a vy máte možnost se zapojit do 

konverzace nebo se jen dozvědět pár zajímavostí. Co ji na Twitteru ale přitahuje nejvíce 

je komunita, která drží při sobě. Jako příklad uvádí semknutí komunity a obranu jedné 

z uživatelek, které nejmenovaný online magazín ukradl článek z blogu nebo také silnou 

podporu komunity, když její maminka onemocněla.
233

 

Oddaná a zapálená komunita pomohla tvarovat Twitter do své dnešní podoby. 

Dobrovolníci se třeba podíleli na překladech Twitteru a umožnili tak jeho další šíření 

a využití. V roce 2009 byl Twitter dostupný již v japonštině a angličtině.
234

 O dva roky 

později v jedenácti jazycích
235

 a v roce 2012 již v 21 jazycích a to vše díky více než 

400 000 dobrovolných překladatelů z řad komunity.
236

 

Fenomén Twitterové komunity lákal a doposud láká mnoho vědeckých pracovníků 

k jeho prozkoumání a objasnění. Jen služba Google Scholar indexuje na přesnou shodu 

klíčového slova "twitter community" 1 280 vědeckých článků.
237
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Vliv komunity překročil i samotné hranice Twitteru. Na základě chování uživatelů se dá 

například predikovat vývoj burzy a akcií
238

 nebo zhodnotit dopady zemětřesení.
239

 

1.21 Twitterverse 

Silná komunita pomohla rozšířit Twitter mnoha směry. V roce 2011 překonal počet 

registrovaných aplikací třetích stran 1 000 000 aplikací od více než 750 000 vývojářů 

z celého světa.
240

 Spolu se vznikem Twitteru, vznikl zcela nový ekosystém, vesmír 

aplikací a  uživatelů Twitteru – Twitterverse. 

V nejobecnějším pojetí je termínem „ekosystém“ označována každá soustava, jejíž 

součástí je alespoň jeden živý prvek. Tento termín se však využívá v několika různých 

oborech od biologie, ekologie, sociologie, ekonomie až po právo a tím se mění jeho 

přesná definice. Zjednodušeně lze tedy říci, že pojem ekosystém odráží vzájemné 

vztahy a závislosti organismů mezi sebou a jejich interakci s okolním prostředím.
241

 

„Ekosystémy posloužily v mnoha oborech jako vzor, takto se osvědčily pro vědecké 

studium četných jevů včetně důsledků lidských zásahů.“
242

 

Termín Twitterverse se začal užívat v souvislosti se stoupajícím množstvím uživatelů 

Twitteru a může mít několik významů. Základem jsou slova „Twitter“ a „universe“ 

neboli vesmír. Pojem Twitterverse tedy zahrnuje celý vesmír uživatelů Twitteru bez 

ohledu na jejich pohlaví, polohu či momentální aktivitu. Kořeny lze najít v termínu 

Blogosféra, která odkazuje na všechny blogery. Mnohdy se v tomto kontextu využívá  

i termínu Twitosféra či Twittersféra.
243

 Mnoho podobných definic zahrnuje jak 

uživatele, tak i obsah Twitteru, včetně aplikací.
244

 Jedním z nejčastějších příkladů 

využití je například pozdrav: „Ahoj Twitterverse!“.  
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Obrázek č. 7 : Pozdrav
245

  

V další definici je Twitterverse popsán jako kyberprostor Twitteru, který sahá kamkoliv, 

kam dosáhne i Twitter. Tedy mnohem dál, než jen webová stránka twitter.com, ale 

zahrnuje i mobilní telefony.
246

 

V této práci pojem Twitterverse používám jako virtuální prostředí vytvořené okolo 

sociální sítě Twitter a komunity jeho uživatelů. Jedná se o poměrně užívaný a oblíbený 

termín v komunitě Twitteru. Existuje například výkladový slovník pojmů, objevujících 

se v Twitterverse
247

, či používání tohoto termínu ve sdělovacích médiích. Příkladem 

může být např. televizní stanice CNN.  

Spojením aplikací třetích stran a Twitteru dává vzniknout ekosystému se všemi jeho 

vlastnostmi jako jsou třeba vzájemně se ovlivňující vazby. V tomto poměrně křehkém 

ekosystému se díky snaze uživatelů a otevřenému Api objevují stále nové a nové 
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aplikace třetích stran a je právě jen na komunitě Twitteru, jestli se tyto aplikace prosadí, 

či díky nezájmu, postupně zaniknou. 

Základní idea Twitterverse je tedy velmi jednoduchá. Jedná se o neustále se rozrůstající 

a vyvíjející ekosystém, tvořený aplikacemi a uživateli kolem sociální sítě Twitter. 

Od roku 2008 mapuje Twitterverse plný aplikací odborník na digitální média 

a  marketing Brian Solis, který začal kategorizovat aplikace podle jejich využití pro 

business a své výsledky začal zveřejňovat. Nejdříve se jednalo o klasický článek 

s výčtem aplikací a jejich stručným popisem.
248

 V roce 2009 začal spolupracovat 

s agenturou JESS3 a společně vytvořili vizualizaci vesmíru Twitteru a jeho aplikací.
249

 

V této vizualizaci je Twitter středobodem imaginárního vesmíru, který se kolem něj 

rozprostírá. Ne náhodou má znázornění tvar galaxie. Galaxii totiž drží pohromadě 

působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu - 

Twitteru.
250

 Jednotlivá ramena galaxie znázorňují obdobně zaměřené aplikace podle 

kategorií, jako jsou mobilní aplikace, geolokační aplikace, zkracovače atd. 
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Obrázek č. 8 : Twitterverse 2009
251

 

V roce 2010 se vývoj aplikací pro Twitter těšil takovému zájmu, že byla uspořádána 

vůbec první oficiální konference Chirp pro vývojáře těchto aplikací. Název Chirp není 

nahodilý. Slovo tweet je podstatné jméno, keré je definováno jako cvrlikání (chirp) 

malého nebo mladého ptáka. Název konference „Cvrlikání“ byl příznačný k představení 

aplikací třetích stran na své historicky první konferenci.
252

 

V roce 2010 také Jesse Thomas, stojící za agenturou JESS3, publikoval další vizualizaci 

aplikací Twitterverse.
253

 Vizualizace se opět drží tématu vesmíru a zobrazuje jednotlivé 

kategorie jako propojená souhvězdí. Na této vizualizaci je jasně patrné, jak se celý 

ekosystém rozrůstá a postupně se vyčleňují další a další funkce či možnosti nových 

aplikací. V původní verzi, publikované rok předtím, bylo pouze 12 kategorií, zatímco ve 
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verzi z roku 2010 je již 19 kategorií. Tyto vizualizace jasně a přehledně dokazují 

obrovský nárůst aplikací. 

 

 

Obrázek č. 9 : Twitterverse 2010
254

 

V roce 2011, jak již bylo zmíněno na počátku této kapitoly, se počet vyšplhal na více 

než 1 000 000 zaregistrovaných aplikací.
255

 Také v tomto roce se spojil Brian Solis 

s JESS3 a vytvořili další velmi zajímavou vizualizaci Twitterverse aplikací. Tentokrát je 

celá vizualizace postavena jako solární soustava, kde jako jednotlivé planety na 

oběžných drahách, které jsou společné podle kategorie aplikace, a obíhají Twitter. 

Vzhledem k nepřebernému množství aplikací, je zobrazen jen užší výběr dle Briana 

Solise.
256
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Jednotlivé kategorie určuje design a funkce aplikací a jsou rozděleny do následujících 

částí: 

 1: Branding – aplikace zaměřené na budování značky jako TwitBacks. 

 2: Geographics – geograficky orientované aplikace zprostředkovávající trendy 

v dané oblasti v reálném čase. Příkladem může být Trendsmap či GeoMeme. 

 3: Interest Graph - pro aplikace zaměřené na vizualizaci dat jako je Mention 

Maps či Top Twitter Friends. 

 4: Dashboard – neboli desktopové aplikace jako je TweetDeck, Seesmic či 

HootSuite. 

 5: Event Management – apliace pro vytvoření a nalezení události na Twitteru 

jako je například TweetVite. 

 6: Live Streaming – neboli aplikace zabezpečující živý kontinuální přenos 

videozáznamu jako Ustream či Qik. 

 7: Geo Location – geolokační aplikace jako FourSquare či Yelp. 

 8: Relationships – aplikace zaměřené na vztahy a vazby uživatele jako jsou 

Twitual či My Tweeple. 

 9: Marketing and Advertising – aplikace zaměřené na reklamu a marketing jako 

například TwitterTise a TwitHawk. 

 10: Rich Media – jsou aplikace, které přináší obohacený obsah. Příkladem může 

být TwitVid na video a TwitPic či Yfrog na obrázky. 

 11: Communication Management – aplikace zaměřené na networking, 

monitorování a zvýšení počtu uživatelů jako Monitter. 

 12: Research and Analysis – aplikace zaměřené na statistiky a analýzy jako 

TwitterCounter a Twitanalyzer. 

 13: Stream Management – aplikace pro alternativní zobrazení tweetů jako 

Feedalizr. 

 14: Mobile Applications – aplikace pro různé mobilní platformy jako Tweetie 

pro Apple zařízení či TwitterBerry pro BlackBerry zařízení. 

 15: Trends – aplikace sledující trendy na Twitteru jako ReTweetist pro přehled  

o retweetech neboli přeposlaných zprávách. 

 16: Social CRM – aplikace pro řízení vztahů se zákazníky jako je 

SalesForce.com. 
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 17: Influence and Resonance – aplikace na měření vlivu uživatele jako je 

například Klout. 

 18: Twitter Search – aplikace s upraveným vyhledáváním jako TwitJobSearch. 

 19: Causation – aplikace provázané s Twitterem. Příkladem může být Twibbon, 

který umožňuje na vlastní mikrostránce založit kampaň, kterou mohou uživatelé 

prostřednictvím tweetů podpořit.
257

 

Na tomto stručném přehledu je vidět obrovská diverzita aplikací třetích stran, které jsou 

jedny z mála v obrovském vesmíru Twitteru. 
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Obrázek č. 10 : Twitterverse 2011
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1.22 Přípravy na monetizaci 

„Twitter za dobu své existence změnil mnoho věcí. Ovlivnil způsob, jakým vnímáme 

a používáme sociální sítě, přinesl něco zcela nového, co se ujalo jak pro osobní 

komunikaci, tak pro profesionální marketing a informování zákazníků, klientů 

a spotřebitelů.“
259

  

Od svého založen rostl Twitter každým dnem. Stoupalo množství přihlášených 

uživatelů i množství tweetů. Twitter mohutněl v každém ohledu. Rok po založení již 

bylo denně posíláno 5 000 tweetů a v roce 2008 to již bylo 300 000 tweetů denně. Zlom 

nastal v roce 2009, kdy se posílalo 35 milionů tweetů denně. Je to nárůst zhruba o 1400 

procent oproti předchozímu roku.
260

I Na začátku roku 2010 bylo posíláno 50 milionů 

tweetů za den a v polovině roku nastal nárůst již na 65 milionů tweetů denně, což 

znamenalo, že bylo odesláno přibližně 750 tweetů za sekundu.
261

 

Tyto neobyčejně úspěšná čísla nenechala nikoho z investorů a ze zástupců společnosti 

chladnými. Začalo se tedy mluvit o monetizaci Twitteru, což v kontextu mé práce 

budeme používat ve smyslu získání a zvýšení příjmů, které vede k sestavení fungujícího 

obchodního modelu.
262

 

Možností, jak monetizovat (zpeněžit) webový obsah, je mnoho. Můžeme je rozdělit do 

dvou základních skupin a to na monetizaci přímou a nepřímou. Přímá monetizace se 

týká plateb od uživatele. Může se jednat o prodej, předplatné či třeba jen zakoupení 

článku. Nepřímá monetizace znamená, že uživatel přímo neplatí, ale generuje zisk 

například shlédnutím reklam či možností využití jeho osobních údajů.
263

 Převážná část 

webů spoléhá na nepřímou monetizaci prostřednictvím prodeje reklamy.
264

  

Vzhledem k tomu, že Twitter negeneroval nijak velký zisk, se stala monetizace Twitteru 

jedním z hlavních cílů společnosti.
265
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1.23 Financování 

Dosavadní financování Twitteru sloužilo na jeho rozvoj a pocházelo především 

z rizikového kapitálu.
266

 V červenci roku 2007 vložilo do Twitteru finance jedenáct 

investorů mezi nimiž byl například Dick Costolo či Union Squere Ventures.
267

 Fred 

Wilson z Union Squere Ventures poté na blogu firmy vysvětlil, proč jeho firma 

investovala do Twitteru i když Twitter doposud nemá vymyšlen business model, 

zajišťující zisk. Bylo to z důvodu stabilizace a vylepšení Twitteru, díky kterým přijde 

odměna později, čehož se Wilson bezpochyby dočkal.
268

 První kolo vyneslo Twitteru 

5 milionů dolarů.
269

 

V květnu roku 2008 proběhlo druhé kolo financování, jehož se zúčastnilo šest investorů, 

mezi nimiž opět bylo například Union Squere Ventures a přineslo zisk 15 milionů 

dolarů.
 
O rok později proběhla další dvě kola se ziskem 135 milionů. V roce 2010 

proběhla opět dvě kola s výnosem od investorů 205,2 milionů dolarů. V srpnu roku 

2011 se jednalo o investici rovných 400 milionů dolarů.
270

 

Zajímavostí je, že mnoho celebrit a vlivných podnikatelů se chtělo zapojit do vlastnictví 

Twitteru nebo ho rovnou odkoupit, na což tehdejší vedení společnosti nepřistoupilo. 

Pravdou je, že první roky Twitter nevydělával a využíval externího financování od 

investorů ke svému běžnému chodu. To se změnilo až na počátku roku 2010, kdy byl 

najat Kevin Thau, který mimo jiné dostal za úkol zapracovat na výnosnosti Twitteru. 

Ve stejném roce se na Twitteru objevila reklama.
271

 

1.24 Twitter a reklama 

Reklamu můžeme definovat jako „každou placenou formu neosobní prezentace 

a  nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora.“
272

 

Vsugerovává člověku určitou míru svobodné volby, ale zároveň neposkytuje přílišný 
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prostor pro selekci a možné variace, protože nutí člověka k tomu, aby chtěl koupit něco, 

co by jinak možná nikdy koupit nechtěl.
273

 

Twitter byl od svého počátku v roce 2006 brán jako relativně „svobodná“ sociální síť 

bez velkého množství reklamy a raději dával přednost jiným způsobům financování.
274

 

Bohužel po letech fungování i Twitter Inc., provozovatel Twitteru, zjistil, že prodej 

firemních podílů a jednorázové investice do fimy nestačí a je třeba přijít s jiným 

řešením, zvlášť,  když firma od svého vzniku nevygenerovala žádný zisk.
275

 

 Již v roce 2009 se spoluzakladatel Twitteru - Biz Stone - na oficiálním blogu Twitteru 

vyjadřoval k reklamě a její možné budoucnosti s tím, že „tradiční“ webová reklama jako 

bannery, vyskakující reklama či křiklavé animace nejsou pro společnost lákavé.
276

 

Ponechal však reklamě otevřené dveře do budoucna.
277

 

V roce 2010 došlo k několika velmi zajímavým událostem jako například: oznámení 

zasnoubení v britské královské rodině,
278

 byl odeslán první neasistovaný tweet 

z Mezinárodní vesmírné stanice,
279

 přímo v kanceláři  Twitteru Inc. si na své zahraniční 

návštěvě založil účet tehdejší ruský prezident Medveděv
280

, či bylo oznámeno, že po 

konkurenčních sítích jako MySpace a Facebook, zamíří reklama i na Twitter.
281

  

1.24.1 Promoted 

Bylo oznámeno, že se jedná o velmi promyšlený druh reklamy, který se bude objevovat 

v řadě zpráv určeným uživatelům a nepůjde tedy o tradiční koncept reklamních ploch na 

webových stránkách.
282

  

V dubnu roku 2010 byly poprvé spuštěny promoted tweets, v červnu promoted trends 

a v říjnu promoted accounts.
283
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Promoted tweets neboli propagované zprávy, jsou v podstatě tweety v timelině 

uživatele, které jsou viditelné mezi ostatními tweety, které sleduje. Tyto propagované 

zprávy jsou založené na kontextové reklamě. Nejdříve byly určeny pro vyhledávání 

a  o  rok později již byly součástí běžné uživatelské timeliny.
284 

Příkladem může být, že 

když uživatel vyhledá nebo do tweetu napíše třeba nějakou značku nápojů nebo obecně 

slovo pití, může se mu zobrazit cílená reklama, ve které si inzerenti kupují klíčová slova 

pro zobrazení jejich nabídky.
285

 Zde je důležité cílení propagovaných tweetů. Může být 

použito standardního klíče podle pohlaví, geografické polohy či typu zařízení, ale také  

obohaceno o zacílení podle zájmových skupin, dle již zmiňovaných klíčových slov 

a také o podobnou skupinu uživatelů.
286

 

Pro zachování jednoduchosti a nezahlcení uživatele se bude zobrazovat vždy jen jeden 

promoted tweet, který bude pro uživatele relevantní, zajímavý a přínosný, tak aby 

klienta reklama neobtěžovala a spíše vzbuzovala dojem, že snad ani nejde o reklamu.
287 

Navíc kromě označení „promoted“ bude v každém ohledu působit jako běžný tweet, na 

který půjde reagovat, označit za oblíbený či přeposlat.
288

 Právě za kteroukoliv aktivitu 

s tímto propagovaným tweetem platí zadavatel reklamy. Jedná se o tzv. cenu za 

engagement (CPE).
289 
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Obrázek č. 11 : Promoted tweet
290

 

Promoted trends neboli propagované trendy se zobrazují mezi nejdiskutovanějšími 

tématy daného dne a dané lokace. Platí se za zobrazení v této nabídce a ceny se 

pohybují v závislosti na lokaci a množství oslovených uživatelů.
291

 Příkladem může být 

cena kolem 200 000 dolarů za den pro zobrazení uživatelům v USA.
292 

Promoted accounts neboli propagace účtu, kdy se tento účet objeví mezi 

doporučenými účty pro sledování.
293

 Zde se využívá model platby za získaného 

uživatele (CPF), který bude daný účet sledovat.
294

  

Twitter u svých reklam poskytuje přehlednou statistiku na webové stránce: 

https://biz.twitter.com/ad-products. 
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1.25 New Twitter 

Ruku v ruce se zavedením reklamy na Twitteru přišel i nový design Twitteru, tzv. New 

Twitter, interně nazývaný Phoenix.
295

 Jméno bájného ptáka, který vstal z popela trefně 

vystihovalo změny, kterými nový Twitter musel projít, aby byl hezčí, lépe 

ovladatelnější, rychlejší, stabilnější a se spoustou vylepšení, která se více zaměřila na 

samotného uživatele.
296

 

Již bylo na čase. Počet nových uživatelů stále rostl, ale mnoho z nich z důvodu pohodlí 

začalo využívat extrerních klientů, kteří dokázali nabídnout více, oproti zastarávajícímu 

a neměnému vzhledu Twitteru, bez možnosti pokročilejších funkcí. Snahou nového 

Twitteru bylo přidat do mikroblogování nový rozměr jako geolokace či zkracování URL 

a přilákat tak další uživatele.
297

 

Z původního úzkého provedení se stala pohodlná a přehledná aplikace, kde stačí najet 

myší na některý tweet a rozbalí se další podrobnosti od polohy na mapě, po náhledy 

videa či obrázků.
298

 To vše bylo umožněno díky „partnerství se službami DailyBooth, 

DeviantART, Etsy, Flickr, Justin.TV, Kickstarter, Kiva, Photozou, Plixi, Twitgoo, 

TwitPic, TwitVid, Ustream, Video, yfrog a YouTube. Tedy největší esa ve sdílení videa 

a obrázků, které se dnes ve spojitosti s Twitterem využívají.“
299

 

Nový design také přinesl nekonečný proud příspěvků, který dal sbohem neustálému 

klikání na tlačítko „další“. Při kliknutí na uživatelské jméno se bez opuštění stránky 

zobrazí detailní informace o uživateli a jeho poslední tweety.
300

 

Následně se rozrostla spolupráce i s vydavateli tisku jako The Wall Street 

Journal, Breaking News, TIME či The New York Times, The San Francisco 

Chronicle or Der Spiegel Online.
301

 

Na konci roku 2011 byla do světa vypuštěna nová verze Twitteru v tzv. létajícím 

designu. Tato verze ještě více zjednodušila vzhled Twitteru a umožnila tak snadnější 
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ovldání pro uživatele a vyladěnější prostředí pro reklamy.
302

 Byly přidány záložky 

Home jako domovská stránka uživatele, Connect pro spojení se světem, kde uživatel 

vidí veškeré své interakce s okolím, dále Discover pro témata a dění v okolí, Me pro 

správu profilu a Tweet pro psaní zpráv. Zajímavostí je dělení části Discover, která 

nabízí uživatelům a to zejména těm začínajícím, možnost objevovat. Člení se na Stories, 

kde jsou různé příběhy a články, Activity aneb co dělají followeři uživatele, dále jsou 

zde doporučení koho sledovat, vyhledávání známých, či jen brouzdání kategoriemi 

zaměřenými na film, hudbu, zábavu, celebrity atd.
303

 Tento vzhled bývá mnohdy 

přirovnávám ke vzhledu konkurenta Twitteru, Facebooku.
304

 

 

Obrázek č. 12 : Nové rozdělení
305

 

Poté následovala ještě řada dalších větších či menších úprav designu. Twitter získával 

svou podobu na základě testování různých úprav malými skupinami uživatelů.
306

 Ať již 

se jednalo v roce 2013 o změnu řazení tweetů, kdy chronologické řazení narušilo 

seskupení tweetů do konverzací,
307

 až po větší zaměření na obrázky a videa.
308

 

1.26 Fúze, akvizice a vlastní vývoj 

Vzhled Twitteru a zejména konceptu „New Twitter“ ovlivnily úspěšné aplikace třetích 

stran. Na nich společnost Twitter Inc. vypozorovala, jaké služby jsou u uživatelů 

v oblibě a přišla s vlastním integrovaným řešením této služby nebo nebo danou aplikaci 
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přímo zakoupila a sloučila s Twitterem. Tento postup samozřejmě mnozí provozovatlé 

aplikací třetích stran kritizovali, protože jejich aplikace na podobném principu tím byla 

určena k zániku.
309

 

Příkladem integrovaných služeb může být třeba služba t.co, na které Twitter pracoval 

od roku 2010.
310

 Sužba t.co byla zaměřena na zkracování webových adres, aby zabíraly 

co nejmenší počet znaků ze 140-ti znakového tweetu. Inspirací jí byly aplikace bit.ly či 

TinyURL.
311

 

Dalším příkladem služby vyvinuté Twitterem Inc. může být integrovaná služba na 

sdílení fotografií přímo v tweetu, kterou Twitter Inc. oznámil v roce 2011. Uživatel již 

nemusel opouštět stánky Twitteru pro nahrání obrázku. V tomto případě můžeme uvést 

jako vzor třeba aplikaci TwitPic.
312

  

Mnoho dalších aplikací a jejich služeb bylo získáno za pomoci akvizicí a fúzí. Oba tyto 

pojmy „můžeme chápat jako nástroje organizační koncentrace. Fúze představuje 

dohodu podnikatelů o splynutí jejich podniků v jediný podnik. (...) Akvizice představuje 

převzetí podniků na základě koupě a prodeje a může mít charakter přátelského 

i  nepřátelského převzetí.“
313

  

Pro názornou představu o množství a různorodosti  akvizic a fúzí Twitteru přikládám do 

příloh této práce tabulku č. 1: Akvizice a fúze Twitteru. 

1.27 Omezení aplikací třetích stran 

Twitter Inc. se poměrně dlouhou dobu odhodlával k zařazení reklam do svého systému, 

aby neodradil stávající uživatele. Když k tomu v roce 2010 došlo zavedením promoted 

tweets, promoted accounts a promoted trends, měla již většina externích vývojářů ve 

svých aplikacích nějakým způsobem reklamu řešenou či s ní alespoň experimentovali. 

Twitter Inc. dlouho tuto skutečnost přehlížel a nechával společnostem, které vlastnili 

externí aplikace, volné ruce. S rostoucím počtem uživatelů a tedy i většími náklady na 

provoz společnosti, si však vedení uvědomilo, že přichází o peníze, protože reklamní 

systémy aplikací třetích stran generují zisk pro sebe, ale na celkový rozvoj Twitteru 
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nepřispívají. Twitter Inc. se tedy rozhodl vzít věci do vlastních rukou a získat větší 

kontrolu nad příjmy z reklamy.
314

 

V roce 2012 došlo tedy k očekávanému oznámení, že dojde ke zpřísnění pravidel pro 

aplikace třetích stran a využívání API, které Twitter rovnou představil a zavedl půlroční 

nepovinný provoz do 5. dubna následujícího roku, během kterého musely všechny 

aplikace třetích stran přejít na novou verzi API 1.1.
 315

 

V souvislosti s novými pravidly došlo ke zpřísnění a rozšíření podmínek pro 

zobrazování tweetů v externích aplikacích, zavedení certifikací pro mobilní aplikace, 

omezení počtu autentikovaných požadavků prostřednictvím API a zavedení limitu na 

počet uživatelů využívajících danou aplikaci.
316

  

Nastavení maximálního počtu uživatelů u externích aplikací záviselo na počtu uživatelů, 

které měly k 16. srpnu 2012. Aplikace, které k tomuto datu měly více jak 100 000 

uživatelů, mohly a mohou získat maximálně dvojnásobek počtu svých uživatelů. Pro 

ostatní aplikace platí  limit na 100 000 uživatelů pro jednotlivou aplikaci.
 317

  

Pokud některá aplikace bude chtít získat větší počet uživatelů, bude muset žádat Twitter 

o povolení na rozšíření svého limitu.
 318

 „Při překonání této hranice musí developer 

spolupracovat přímo s Twitterem, který mu může, ale také nemusí, limit zvýšit. Podle 

vyjádření Twitteru se limit týká jen externích klientů, které více či méně kopírují 

základní uživatelské rozhraní Twitteru.
“319

 

Tímto přístupem Twitter Inc. značně limitoval růst a další vývoj aplikací třetích stran 

a zejména stanovil maximální počet uživatelů, z kterých mohou mít zisk. Tyto změny 

způsobily konec křehkého ekosystému Twitteru a aplikací třetích stran, tak jak jsme ho 

znali. Aplikace, které ještě nedosáhly svého limitu mohou nadále pokračovat ve svém 

růstu a vývoji. Otázkou je, zda se vývojářům bude chtít investovat svůj čas a peníze do 

aplikace, které její oblíbenost a vrtkavost Twitteru Inc. může srazit vaz.  
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Dopad na uživatele nebude zpočátku až tolik viditelný, projeví se plně až časem, ale již 

teď je jasné, že uživatelé získají zcela jinou uživatelskou zkušenost.
320

 Příkladem 

mohou být aplikace jako Twitterrific, MetroTwit, Tweetro či Falcon, které dosáhly 

svého uživatelského limitu a Twitter Inc. jim ho odmítl navýšit. Z toho důvodu tyto 

aplikace již nejsou dostupné pro další uživatele.
321

 

Twitter chce své uživatele soustředit především na své oficiální webové stránky a své 

oficiální aplikace, které má pod kontrolou a kde zisky z reklamy půjdou rovnou k němu. 

Nelze se tedy divit, že se rozhodl omezit aplikace třetích stran.  

1.28 Vstup na burzu 

V roce 2011 Twitter pokořil hranici 100 milionů měsíčních aktivních uživatelů.
322

 O rok 

později získal již 200 milionů měsíčních aktivních uživatelů. Uživatelská základna se 

neustále rozrůstá a Twitter získává na popularitě a to dokonce tak veliké, že Barack 

Obama oznamuje pokračování ve funkci amerického prezidenta nejdříve na Twitteru 

a poté až klasickou cestou přes média.
323

 

Jeho vítězný tweet: "Další čtyři roky", kde se na fotografii objímá se svojí ženou 

Michelle, se stal v té době jedním z nejsdílenějších tweetů v historii Twitteru. 
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Obrázek č. 13 : Vítězný tweet Baracka Obamy.
324

 

V tomto roce také Twitter představil samoobslužnou reklamu pro malé podniky, první 

Transparecy Report či nové logo společnosti.
325

 

O rok později, v roce 2013, dosahuje Twitter nového rekordu a to 500 milionů 

odeslaných tweetů za den a v tomto roce také oznamuje dlouho očekávaný vstup 

společnosti na burzu.
326
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O tom, že se Twitter chystá vstoupit na burzu svědčilo i několik jeho předchozích 

kroků, jako snaha o zvýšení příjmu z reklamy za pomoci omezení externích aplikací, 

experimentování s různými variantami reklamy či řada cílených nákupů za účelem 

zvýšení zisku. Příkladem může být akvizice firmy MoPub zaměřené na reklamu na 

mobilních zařízeních, která Twitteru pomůže v prodeji reklamy.
327

 

Twitter zahájil proces vstupu na burzu cenných papírů a analytici označili akcie 

Twitteru jako nejvýznamnější primární emisi (IPO)
328

 roku.
329

 „IPO je spojeno se 

značnou publicitou, což se příznivě odráží na celkovém povědomí o podniku, na 

jejím dobrém jméně a důvěryhodnosti.“
330

 

V souvislosti se vstupen na burzu musel Twitter předložit americké Komisi pro cenné 

papíry  dokumenty o svém hospodaření, z kterých vyplynulo, že od svého založení v 

roce 2006 byl ve ztrátě.
331

 Právě obchodování akcií Twitteru pomohlo k získat 

dodatečné finanční zdroje. Twitter prodejem akcií v rámci primárních emisí získal 1,8 

miliardy dolarů.
332

 

Jako veřejně obchodovaná společnost je Twitter nucen generovat zisk pro své akcionáře 

a tedy i hledat stále nové a nové možnosti obohacení.  

Příkladem může být rozšíření cílení samoobslužných reklamní nástrojů Twitteru,
333

 

cílení reklamy podle slov obsažených ve tweetech,
334

zavedení cílení reklamy za pomoci 

cookies a e-mailů,
335

 spuštění mobilní reklamy
336

 či nabídnutí dluhopisů.
337
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1.29 Facebookizace 

Rok po vstupu Twitteru na akciovou burzu Twitteru opět vzrůstá počet uživatelů. 

Z velké většiny se ovšem jedná o uživatele, kteří nepřistupují přímo z webu Twitteru či 

mobiních verzí Twitteru, ale z externích aplikací, ze služeb a sociálních sítí propojených 

s Twitterem, jako je například geolokační Foursquare či obrázkový Instagram. Dalším 

případem jsou odeslané tweety z webových stránek se zabudovaným tlačítkem na jejich 

posílání. Znamená to tedy, že 14 % ze 271 milionů uživatelů Twitteru, což je téměř 38 

milionů uživatelů, nevidí reklamu, ze které má Twitter zisk.
338

 

„Paradoxem je, že tažení proti aplikacím sice přineslo úmrtí množství opravdu dobrých 

služeb, ale Twitteru se aplikace zdaleka nepodařilo vymýtit. Proměna sociálního 

prostředí navíc přinesla to, že přístup k Twitteru (ať už pro čtení nebo i pro zápis) se 

skutečně přesunul do řady jiných aplikací a vede k nízkému používání Twitteru jako 

takového.“
 339

 

Twitter tedy přišel s novým vzhledem profilu uživatele, který se nápadně podobá 

Facebooku. Twitter tak ztrácí svou tvář, což je zřejmě účel celé úpravy. Zapadnout do 

škatulky vzhledu většiny sociálních sítí a příliš se neodlišovat. Jedná se o trend, který se 

rozmáhá napříč sociálními sítěmi ve snaze přilákat nové uživatele.
 340

  

Obdobný vzhled jako Facebook by mohl přilákat jeho běžné uživatele i na Twitter. 

Mohlo by to ovšem způsobit, že někteří uživatelé, kteří jsou na Twitteru již dlouhou 

dobu, by to špatně nesli a mohli by ztratit zájem. Zdá se, že i s touto možností Twitter 

kalkuloval a stále se mu vyplatí. Facebok jako jedna z nejoblíbenějších sociálních sítí 

má širokou základnu uživatelů, kteří jsou zvyklí na reklamu, což by Twitteru mohlo 

pomoci ke zvýšení zisků.
 341

 

Nový vzhled s sebou přinesl i nové funkce, jako je připnutí vlastního tweetu na vrchol 

stránky, zvýraznění tweetů, na které ostatní uživatelé nejvíce reagovali prostřednictvím 

komentářů, oblíbením či přeposláním. Při procházení profilů ostatních uživatelů lze 
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navíc vybrat, jestli chcete vidět jen tweety, tweety s fotkami/videi, nebo tweety  

i odpovědi.
342 

 

Twitter ovšem nekopíruje pouze vzhled nebo některé funkce, ale také třeba cílení 

reklamy. Pro toto připodobňování Facebooku se vžil termín facebookizace.
343

  

„Twitter tak bez zvláštního maskování následuje v inovacích cesty vyšlapané 

Facebookem. A není to poprvé. Stejně jako Facebook v minulosti kopíroval od svých 

konkurentů, jak Twitteru, tak i Google+, Pinterestu a Foursquaru, dnes je to naopak.“
344

 

Twitter vs. Komunita 

V této části bych se chtěla věnovat potvrzení či vyvrácení své hypotézy, a to: úpadek 

idee Twitterverse. 

Na téma základní idee Twitterverse jsme narazili již v kapitole 4.8 Twitterverse 

a definovali jsme si ji jako neustále se rozrůstající a vyvíjející ekosystém tvořený 

aplikacemi a uživateli kolem sociální sítě Twitter. 

Tato idea byla patrná již krátce po založení Twitteru v roce 2006. Od té doby si Twitter  

prošel dlouhou a klikatou cestou k podobě a stavu, kde je nyní. Já sama, jako uživatelka 

Twitteru od roku 2009, jsem si část této cesty pošla s ním. 

V prvních letech fungování Twitteru byli uživatelé převážně nadšeni z možností, které 

jim Twitter poskytoval. Příkladem mohou být příspěvky z diskuzních fór.  

„Mám rád ten pocit, že zde můžete zachytit spoustu novinek, ale o tom to je.“
345

  

„Zpočátku jsem si myslel, že Twitter bude o ničem... to mi vydrželo prvních pár dní, kdy 

jsem postnul pár tweetů a čekal, že se najde někdo, koho to bude bavit číst. 

Už je to několik týdnů a na twitteru jsem spokojen. Nacházím tam typicky zjednodušené 

zprávy a doporučení na různé stránky, informace... a když se zrovna nebudu chtít nějak 

rozsáhle zajímat o světové a místní dění, prostě se podívám, co právě dělá daný člověk 
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a píše o tom na Twitteru... ono není na škodu se jen tak z volné chvíle podívat, co právě 

dělají ostatní a říkat jim k tomu i svůj názor. Ve výsledku je podlě mě Twitter rozhodně 

dobrá věc, kterou budu rád podporovat. A kdyby náhodou někoho zajímaly moje tipy 

a řeči, může se podívat: http://twitter.com/JohnyXCZ.“
346

 

„Nejdříve jsem se mu bránil a argumentoval tím, že je to v podstatě rss čtečka. Pak jsem 

ale jeho kouzlu propadnul. Twittuji sotva pár dní a už jsem skoro závislák.  

A jak jinak bych se tak rychle dozvěděl o tomhle článku? Než bych zapnul rss čtečku, 

stačilo zkontrolovat tweety a bylo  (na mobilu, pochopitelně).“
 347

 

Jako každá komunita, nemá ani komunita Twitteru příliš v lásce změny, takže každá 

úprava funkcí Twitteru či jeho vzhledu přinesla a přináší bouřlivé reakce. Tyto reakce 

ovšem zpravidla časem pominou. Mnoho uživatelů se totiž během chvíle se stavem věci 

smíří. V některých případech se někteří nespokojení uživatelé rohodnou vyřešít situaci 

přechodem na externího klienta, který jim nabídne to, co potřebují. Díky tomu opět 

zavládne všeobecná spokojenost. Tento „rituál“ se vcelku opakuje s každou větší 

změnou. 

V roce 2011 překonal počet registrovaných aplikací třetích stran 1 000 000 externích 

aplikací, které vznikly za pomoci více než 750 000 vývojářů z celého světa.
348

 

S rozvojem a růstem aplikací také vesele rostl počet uživatelů. Dalo by se říct, že 

Twitterverse prožíval „zlatý věk“. 

První velký zásah do ekosystému Twitterverse proběhl z důvodů zvýšení příjmů 

z reklamy v roce 2012, a to omezením API aplikací třetích stran.  

Toto omezení mělo drtivý dopad. Několik aplikací muselo ukončit svou činnost 

a  některé to čeká v brzké době. Snižuje se tak diverzita ekosystému Twitterverse. 

„Ještě nedávno se mluvilo o tom, že máme Web 2.0, všichni budou nabízet API 

a všichni budeme vytvářet mashupy. Jenže realita je dnes jiná, firmy tyto ekosystémy 

uzavírají, omezují a de facto likvidují.“
349
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„Začátkem července si Dalton Caldwell na svém blogu posteskl nad tím, jak se 

z Twitteru stala služba vedená čistě komerčními zájmy, která do svých uživatelů 

pumpuje reklamu a vývojáře aplikací podle libosti odstříhává od svého API. Ve svém 

textu vzpomínal na počátky Twitteru, kdy ho chápal jako tu nejlepší věc vůbec. 

A doufal, že prostřednictvím API Twitter umožní v reálném čase propojovat rozdílné 

služby novátorským způsobem. Jenže Twitter se univerzálním rozhraním pro propojení 

čehokoliv s čímkoliv nestal, ale šel cestou sociální sítě závislé na inzerci (což mu nelze 

mít za zlé, tento obchodní model je u masových služeb na Internetu stále 

nepřekonaný).“
350

 

Dalším velkým zásahem, který narušil stabilitu základní myšlenky Twitteru bylo 

poměrně velké sblížení vzhledu a funkcí Twitteru ke konkurenční sociální síťi 

Facebook. Mnozí uživatelé, kteří byli na Twitteru již delší dobu, to brali jako velmi 

nevítanou změnu. 

Příkladem může být přiložený obrázek č. 14, který zachycuje tweety dvou uživatelů, 

kteří se vyjadřují k postupným změnán na Twitteru. Pro větší přehlednost přidávám 

volný překlad tweetů. @tomwatson: „Twitter se v podstatě změnil během posledních 

dvou dnů na službu na sdílení fotografií. Ble.“ @vosdscott: „Taktéž jsem se z toho, že  

se nestarám o reklamu na Twitteru stal rozptýlený a neklidný nad tím obrázkovým 

proudem. Facebook a Twitter se slučují.“
 351
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Obrázek č. 14 : Reakce uživatelů 1
352

 

Oba tyto zásahy natolik rozvířili poklidnou hladinu Twitterverse, že je otázkou, zda se 

z toho vzpamatuje. Což také dokládá oprávněnost stanovených tezí. 

1) Omezení diverzity
353

 aplikací třetích stran z důvodu monetizace. 

2) Přejímání prvků konkurenční sociální sítě Facebook. 

Vzhledem k obrovské mase uživatelů a různorodosti panující na Twitteru nelze ovšem 

hypotézu o úpadku idee Twitterverse ani zcela potvrdit a ani zcela vyloučit. Neustále 

totiž i přes proběhlé změny vzrůstá počet uživatelů. 
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 INGRAM, Mathew. Don’t like how Twitter’s new expanded image feature is messing up your 

timeline? You’re not the only one. Www.gigaom.com [online]. 
353

 Pozn. Diverzita ve smyslu rozmanitosi. 



78 

 

Závěr 

Diplomová práce na téma Twitterers je předkládána na základě ucelené analýzy 

a rozboru současného stavu s cílem komplexně osvětlit současnou problematiku 

Twitterverse a jeho dosavadní vývoj. 

 

Přínos diplomové práce je v potvrzení oprávněnosti hypotézy "Úpadek idee Twitterse 

Hypotéza byla částečně potvrzena. Jednoznačné stanovisko není možné definovat, 

protože se jedná o velkou masu uživatelů a vzhledem k velké různorodosti, panující na 

síti. 

 

Na základě stanovených cílů a jejich důsledného splnění je v úvodní kapitole provedena 

definice problematiky diplomové práce. V druhé kapitole je zpracováno objasnění 

vývoje Twitteru. z různých pohledů. Čtvrtá kapitola řeší samotnou historii Twitteru. od 

jeho vzniku až po dnešní podobu. Zároveň je zde možné sledovat na pozadí Twitteru 

vývoj celé Twitterverse. V poslední kapitole je provedeno posouzení stanovených 

hypotéz. Tyto hypotézy jsou založeny na současném dění spolu s respektováním vývoje 

sociálních sítí.  
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Přílohy 

Tabulka č. 1: Akvizice a fúze Twitteru.
354

 

Pořadí Datum Společnost Přínos 

1  15. 7. 2008 Summize Sociální vyhledávání 

2 24. 11. 2008 Values of n Vývoj sociálního softwaru 

3 23. 12. 2009 Mixer labs Lokální-informační služba 

4 9. 4. 2010 Atebits Tweetie - klient 

5 23. 4. 2010 Cloudhopper Mobilní zprávy 

6 10. 6. 2010 
Smallthought 

Systems 
Databáze a analýzy 

7 21. 12. 2010 Fluther Otázky a odpovědi 

8 25. 5. 2011 TweetDeck Klient 

9 1. 6. 2011 AdGrok Reklama 

10  5. 7. 2011 BackType Sociální analýzy 

11 8. 8. 2011 Bagcheck Sociální sdílení a objevování 

12  21. 11. 2011 Julpan 
Sociální vyhledavač v reálném 

čase 

13 28. 11. 2011 Whisper Systems Mobilní zabezpečení 

14 19. 1. 2012 Summify Zprávy 

15 24. 1. 2012 Dasient Internetová bezpečnost 

16 12. 3. 2012 Posterous Blogovací platforma 

17 16. 4. 2012 Hotspots.io Socialní analytika 

18 10. 5. 2012 RestEngine Emailový marketing 

                                                           
354

 Pozn. Tabulka upravena a data převzata z List of mergers and acquisitions by Twitter. In: Wikipedia: 

the free encyclopedia. [online]. 
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Pořadí Datum Společnost Přínos 

19 4. 6. 2012 Nclud Designová agentura 

20 9. 10. 2012 Vine Video 

21 16. 10. 2012 Cabana 
Software na vytváření mobilních 

aplikací 

22 28. 1. 2013 Crashlytics Reporting 

23 February 6, 2013 Bluefin Labs Sociální TV analýzy 

24 May 9, 2013 Ubalo 
 

25 13. 5. 2013 Lucky Sort Vizualzace velkých dat 

26 19. 6. 2013 Spindle Labs 
 

27 2. 8. 2013 Locomatix 
 

28 13. 8. 2013 Marakana 
 

29 28. 8. 2013 Trendrr Reklamní řešení 

30  9. 11. 2013 MoPub Reklamní řešení 

31 15. 4. 2014 Gnip Přeprodej dat 

32 5. 6. 2014 Namo Media Mobilní reklama 

33 5. 6. 2014 TapCommerce Mobilní aplikace 

34 17. 6. 2014 CardSpring Platební platforma 

35  1. 8. 2014 Mitro Zabezpečení hesel 

36  20. 1. 2015 ZipDial Mobilní marketing a analýzy 
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