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Abstrakt

Diplomová práce  Charakteristiky užití sociální sítě Facebook mezi teenagery:

Psychografická  analýza  se  zabývá  problematikou  publik  na  online  sociálních  sítí

a jejich vlivem na chování a sebe-prezentaci uživatele. Budování a vyjadřování identity

je intenzivně zkoumaná oblast,  méně se však pozornost  zaměřuje na způsob,  jakým

uživatelé definují svá publika na online sociálních sítích a jak přesná vůbec může být

představa o nich. V této práci jsem si kladl za cíl zjistit, jak teenageři užívající Facebook

přemýšlí o různých typech publika, se kterými se mohou setkat a jak tato představa

ovlivňuje jejich způsob užívání Facebooku.

Jelikož  toto  téma  není  jednoduše  uchopitelné  pro  respondenty,  zvolil  jsem

metodu projektivních technik v rámci skupinové diskuse. Takto jsem se snažil získat

vhled a odpovědět na výzkumné otázky na rozhraní představ o publiku, jeho vnímání,

typologii a interpretování a následně, jaký vliv tyto představy mají na používání online

sociální sítě.

Podobný typ studie lze provést i  na jiných skupinách uživatelů a také se lze

zaměřit na další online sociální sítě. Dalším krokem může být kvantitativní zhodnoccení

formulovaných zjištění. 



Abstract

In this diploma thesis I explore the topic of publics on online social networking

sites. I also focused on how the concept of publics affects how users behave and present

themselves on online social networking sites, taking Facebook as an example. Identity

management  is  an  extensively  researched  area.  However,  less  attention  is  paid  to

understanding the ways how users define their audience and how precise such a concept

can actually be. In this thesis I set to understand how teenagers think and conceptualize

different  types  of  audiences  they  may  encounter  and  how such  imagined  audience

influences the way they use Facebook.

Since this  is  a  topic  considerably difficult  to  think of let  alone speak about,

especially for young people,  I  chose projective techniques used in a focus group to

overcome these obstacles.  Using this  method I  tried to  get  answers on the research

questions and obtain an insight as to how people imagine their  audiences on online

social networking sites, what are the most prominent types of users, and how it affects,

in turn, their usage of Facebook.

A similar type of research can be conducted also for other groups of online social

networking sites  users as well  as  for  other  online social  networking sites.  The next

possible step can be a quantitative study assessing the stated findings of this study.
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1. Úvod

Současný svět protkaný mediální komunikace, společnost zaměřená na výkon, sociální

a kulturní aspekty související s konzumerismem a důležitostí sebe-prezentace spojené s rostoucí

rolí  komunikačních  technologií  vedly  k hyper-senzitizaci  identity  a  vlastních  výkonů

(Abercrombie a Longhurst, 1998).

Tento trend stojí za popularizací médií, jenž umožňují lidem interagovat s mnoha jedinci

najednou redefinujíc přitom vztah mezi aktérem a publikem. Tato média (nebo nástroje, aplikace

či služby) zahrnují celou škálu forem jako například online sociální sítě, blogy, vlogy (a jejich

mikro varianty), souhrnně nazývané jako sociální média (Smith, 2011).

Sociální média umožňují svým uživatelům prezentovat se okolí,  spravovat vlastní

identitu  a  sociální  síť  (Bernardi  a  Pennati,  2012). Tato  definice  nezáměrně  odhaluje,  jak

nekompletní  je  naše  porozumění  tomuto  fenoménu.  Lze  si  například  položit  otázku:  Co  je

myšleno  “okolím”?  Kdo  a  jakým způsobem jej  konstituuje?  Kolik  jich  můžeme  u  jednoho

uživatele libovolné online sociální sítě najít?

Tento způsob tázání vede v rámci výzkumů online sociálních sítí do oblasti výzkumů

publik. Nedá se říci, že by tato oblast nebyla zkoumána, ale jiná část výše nabídnuté definice –

identita  a identity  management  –  získala  mnohem větší  pozornost  a  mnohem více  sociálně

i mediálně-vědeckých článků bylo vydáno v této oblasti, jak dokládají souborné literární rešerše

(Wilson, Gosling a Graham, 2012).

Jelikož tedy mnoho vědeckých prací bylo věnováno budování a spravování identity v

online světě, bylo mým záměrem zúžit zájem a zaměřit se více na následující oblasti, které jsou

nevyhnutelně spojeny s konstrukcí identity online, ale dívají se na problém jiným pohledem.

Zajímalo mě, jak teenageři vnímají, s kým v jakých situacích komunikují na sociální

síti Facebook. Považuji za potenciálně zavádějící slovo veřejný v souvislosti se sebe-prezentací

na Facebooku.  Mým záměrem bylo pochopit,  jakým způsobem teenageři  s  tímto konceptem

pracují,  zda  uvažují  různé  sociální  kontexty,  které  mohou  být  přítomny,  jak  tyto  kontexty

vyjednávají a jak je tím ovlivněno jejich chování na sociálních médiích.

Po více než jedno století se vědci zabývají zamýšlenými publiky (imagined audience) –

mentální  konceptualizací  osob,  se  kterými  (především  mediovaně)  komunikujeme.  Tato

představa již dlouhou dobu ovlivňuje běžné komunikační aktivity. Ovšem svět online sociálních

sítí,  jejichž  mnoho  částí  nabývá  veřejné  povahy,  vystavuje  uživatele  potenciálně  velkému

a „neviditelnému  publiku.“  Proto  se  nabízí  otázka,  koho  si  uživatelé  sociální  sítě  Facebook

představují jako publikum svých aktivit na této síti? Co ovlivňuje jeho ustanovení, konstruování?
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2. Definice online sociálních sítí

Charakteristika,  možnosti   či  způsoby  užívání  OSNS  se  v  čase  proměňují,  což  je

reflektováno v definicích, kterými se snaží vědci OSNS popsat. V roce 2008 popisovala dannah

boyd OSNS následovně:

“Social  network sites” jsou  založeny na profilech ve formě individuálních (nebo

méně  často  skupinových)  home pages,  které  nabízí  popis  každého  člena.  Kromě

textu,  fotografií a  videi vytvářených členy,  “social  network  site”  profil  také

obsahuje  komentáře od ostatních členů sítě a  veřejný seznam lidí, které uživatel

označil  za  “kontakty” v  rámci  sítě.  Protože  populární  styl  těchto  sítí  vznikl  na

základě  online  seznamek,  profil  často  obsahuje  informace  typické  pro  online

seznamky:  demografické údaje (věk,  pohlaví,  místo  bydliště...),  záliby (hobby,

oblíbené hudební kapely...) a fotografie (boyd, 2008). (zvýrazněno autorem)

Klíčové prvky takovýchto OSNS jsou podle danah boyd: 

1. Konstrukce veřejného nebo semi-veřejného profilu v rámci ohraničeného prostoru

2. Zveřejnění seznamu ostatních uživatelů, se kterými je sdílena společná vazba

3. Sledování a propojování v rámci vlastních spojení i seznamů ostatních členů v rámci

systému (boyd, 2008)

Aktuálnější definice profilu na sociálních médiích se stále zaměřují na ty samé klíčové

elementy.  Je to  soubor informací o dané  osobě,  který může být  vytvořený danou osobou a

obvykle i dalšími lidmi, se kterými je na síti propojena.1

Během let byly tyto body modifikovány tak, aby sledovaly změny, ke kterým dochází.

OSNS je proto také definována jako “zasíťovaná komunikační platforma, na které účastníci

1. mají  unikátně identifikovatelný  profil,  který  sestává z  obsahů poskytnutých  samotným

uživatelem, obsahů poskytnutými ostatními uživateli a/nebo daty na úrovni systému,

2. mohou veřejně prezentovat svá spojení v rámci sítě; tato mohou být viděna a napojována

dalšími uživateli,

3. mohou shlížet, vytvářet a/nebo interagovat s obsahy vytvářenými uživateli v rámci své

sítě (Ellison, 2013).“

Porovnáním  starších  a  modifikovanějších  definic  lze  vidět  trend  tzv.  „profile  co-

creation.“ Zatímco v prvních letech své existence byly profily na OSNS obvykle statické a pouze

sporadicky aktualizovány uživatelem, v současné době se můžeme setkat se zprávami o činnosti

1 JURGENSON,  N.  The  Liquid Self.  [online].  [cit.  2014-10-23].  Dostupné  z:
http://blog.snapchat.com/post/61770468323/the-liquid-self 
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uživatele, obsahem poskytnutým jinými uživateli v rámci sítě kontaktů (a někdy i zpoza hranic)

a v neposlední řadě také seznamem aktivit na propojených stránkách a aplikacích třetích stran.

Tento nový způsob komunikace je někdy popisován jako “mass-self communication” (Castells,

2008) nebo “mass interpersonal persuasion” (Fogg, 2008). Vědci zaznamenali, že během svého

vývoje  se  profily  změnily ze  zpráv  prezentující  uživatele  a  vytvářených  daným jedincem v

portréty  jedince  s  důrazem  na  vyjádření  aktivit,  zápletek  v  rámci  skupin  a  knihovnu  dat

poskytovaných nejen jedincem samým, ale i členy jeho sociální sítě (Ellison a boyd, 2013).

2.1. Současné trendy na online sociálních sítích

Ačkoliv je Facebook stále integrální součástí každodenního života teenagerů, je občas

považován za nutnost či spotřební službu spíše než za platformu, která přináší nadšení a kterou

mohou považovat za své teritorium.2 Toto zjištění vyplynulo z výzkumu provedeného v USA.

Tam Facebook ztratil  pozici  nejdůležitější  online sociální sítě (OSNS)3 mezi teenagery a byl

předstižen Instagramem.

Graf 2.1.: Nejdůležitější OSNS pro teenagery v USA

zdroj:  Teens  Are  Leaving  Facebook  For  Facebook.  Huffington  Post  [online].  [cit.  2014-06-15].  Dostupné  z:
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/11/teens-facebook_n_5127455.html 

Na druhou stranu, ještě se nedá hovořit o masivním exodu této věkové skupiny uživatelů.

Ačkoliv v USA 3,3 milionů uživatelů ve věku 14 až 17 let a dalších 3,4 milionů ve věku 18 až

2 MADDEN, M., LENHART A. What teens said about social media, privacy, and online identity.  Pew Research
Internet  Project [online].  [cit.  2014-08-17].  Dostupné  z:  http://www.pewinternet.org/2013/05/21/what-teens-
said-about-social-media-privacy-and-online-identity/

3  Dále bude v textu používána zkratka OSNS ze zavedeného anglického termínu Online Social Networking Sites.
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24 let mezi léty 2011 a 2014 opustilo Facebook4, jedná se stále o marginální číslo, vezmeme-li v

úvahu celkový počet uživatelů Facebooku.

Možná  ale  důležitější  je  fakt,  že  klesá  aktivita  teenagerů  na  Facebooku.  Teenageři

obvykle nedeaktivují své účty, protože by jim to přineslo stále velmi vážné důsledky. Především

by “nebyli v obraze” a ztráceli pojem o klíčových sociálních událostech, které jsou prezentovány

online”, což podtrhuje důležitost OSNS pro proces socializace5. Výzkum Pew Research Centre

zjistil, že 94 % mladistvých uživatelů sociálních médií stále využívá svůj profil. V USA spíše

přidávají další sociální sítě do svého “portfolia”. Používají Twitter, Snapchat, Instagram a další

OSNS, protože, jak sami říkají, tyto sítě jim poskytují prostor, kde nenarazí na své rodiče, a tak

se mohou svobodněji vyjadřovat.6

4 NEAL, Ryan. Facebook Gets Older:  Demographic Report Shows 3 Million Teens Left  Social Network In 3
Years.  International  Business  Times [online].  [cit.  2014-12-07].  Retrived  from:
http://www.ibtimes.com/facebook-gets-older-demographic-report-shows-3-million-teens-left-social-network-3-
years-1543092 

5 GRIM, Casey. How Many Teens Are Actually Leaving Facebook?. Geeks Hut [online]. 2014 [cit. 2014-12-07].
Retrived from : http://www.geekshut.com/many-teens-actually-leaving-facebook/16047 

6 Teens  Are  Leaving  Facebook  For  Facebook.  Huffington  Post  [online].  [cit.  2014-06-15].  Retrived  from:
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/11/teens-facebook_n_5127455.html 
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3. Význam sociální sítě Facebook pro mediální studia

3.1. Vznik a počátky Facebooku

V únoru 2004 Mark Zuckerberg se svými spolužáky založil Facebook (tehdy nazvaný

Thefacebook) v době, kdy studovali na Harvard University (Markoff, 2007). Od samého počátku

své existence byl Facebook postaven na myšlence ”identity presentation revolving around the

user profile, which serves as a stage on which users can make public or semipublic presentations

of themselves (Friedlander, 2011).” 

Již po měsíci existence se stalo uživateli okolo 50 % studentů univerzity (Markoff, 2007).

To předurčilo globální fenomén: každodenní život lidí, jejich způsob komunikace, sociální vazby

a interakce tímto byly ovlivněny (Bernardi a Pennati, 2012).

Prostředí, ve kterém prostředí Facebook vznikl, se od té doby výrazně změnil. Například

původní cílovou skupinou byly studenti vysokých škol či lidé podobného věku. V roce 2010,

naproti  tomu, uživatelé starší  30 let  byly nejrychleji  rostoucí demografickou skupinou co do

počtu uživatelů a tvořili 28 % všech uživatelů (Fletcher, 2010). Facebook jakoby dospíval spolu

se svými uživateli.

3.2. Proč je důležité zkoumat online sociální sítě

3.2.1. Základní demografické údaje

Je obtížné rozporovat rozsah jak OSNS obecně, tak Facebooku. Pokud se podíváme na

návštěvnost Facebooku, zjistíme, že v roce 2012 bylo každý den sdíleno více než 4 miliardy

nejrůznějších obsahů. Již v roce 2012 se Facebook stal nejnavštěvovanější internetovou stránkou

v USA, když předstihl Google.7

Abychom získali náhled a mohli kvantifikovat, jak masivní je online svět, lze se podívat

na celosvětové statistiky.  Na konci roku 2013 Internet používali  takřka 3 miliardy uživatelů.

Není to jen toto obrovské číslo, které by mělo zaujmout naši  pozornost, ale také rychlý růst

tohoto čísla v poslední dekádě.

7 Internet World Stats. Internet World Stats: Usage and Population Statistics [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné
z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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Population Internet Users Internet Users Penetration Growth Users %

( 2014 Est.) Dec. 31, 2000 Latest Data
(% 
Population)

2000-2014 of Table

Africa 1,125,721,038 4,514,400 240,146,482 21.30% 5219.60% 8.60%

Asia 3,996,408,007 114,304,000 1,265,143,702 31.70% 1006.80% 45.10%

Europe 825,802,657 105,096,093 566,261,317 68.60% 438.80% 20.20%

Middle East 231,062,860 3,284,800 103,829,614 44.90% 3060.90% 3.70%

North America 353,860,227 108,096,800 300,287,577 84.90% 177.80% 10.70%

Latin America / 
Caribbean

612,279,181 18,068,919 302,006,016 49.30% 1571.40% 10.80%

Oceania / 
Australia

36,724,649 7,620,480 24,804,226 67.50% 225.50% 0.90%

WORLD TOTAL 7,181,858,619 360,985,492 2,802,478,934 39.00% 676.30% 100.00%

December 31, 2013

World Regions

zdroj: Internet World Stats. Internet World Stats: Usage and Population Statistics [online]. [cit. 2014-07-21]. 
Dostupné z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm

Možná ještě více udivující je vztáhnout velikost online populace k počtu uživatelů OSNS.

Porovnáním  následujícího  grafu  s  výše  představenou  tabulkou  můžeme  vidět,  že  více  než

polovina uživatelů Internetu je také členy alespoň jedné online sociální sítě. Nabídnutý graf také

předpokládá,  že užívání online sociálních sítí  ještě nekulminovalo co se týče kvantity a bude

stabilně růst i v následujících letech.

Graf 3.1. Celosvětový počet uživatelů online sociálních sítí mezi roky 2010 a 2017

zdroj: Statista: Number of social network users worldwide from 2010 to 2018. [online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné 
z: http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users

K pochopení pozice Facebooku mezi online sociálními sítěmi co do počtu uživatelů je

nápomocný následující graf ukazující vývoj počtu uživatelů této online sociální sítě. K polovině
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roku 2014 Facebook registroval 1,3 miliardy aktivních uživatelů8,9. Podíváme-li se na konec roku

2013,  uvidíme,  že  Facebook  byl  užíván  třemi  čtvrtinami  všech  uživatelů  OSNS,  což  dělá

z Facebooku největší online sociální síť.

Graf 3.2. Počet aktivních10 uživatelů Faceboku celosvětově od třetího čtvrtletí 2008 do poloviny

roku 2014 (v milionech)

zdroj: Statista: Number of monthly active Facebook users worldwide from 3rd quarter 2008 to 3rd quarter 2014. 
[online]. [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-
facebook-users-worldwide/

Co se týče dat pro Českou republiku, zdroje tak bohaté nejsou. Nicméně, v roce 2013

používalo Facebook více než 4 miliony Čechů11, kteří jsou věkově rozděleni tak, jak naznačuje

následující graf.12

8 Statista:  Number of  monthly active Facebook users  worldwide  from 3rd quarter  2008 to 3rd  quarter  2014.
[online].  [cit.  2014-07-21].  Dostupné  z:  http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-
facebook-users-worldwide/

9 Je nutné vzít v úvahu, že skutečný počet uživatelů Facebooku je o něco nižší, jelikož číslo 1,3 miliardy nebere
v úvahu existenci falešných nebo duplicitních účtů (situace má-li jeden uživatel více účtů)

10 Většina metodologií definuje aktivní uživatele jako takové, kteří se přihlásí k síti alespoň jedenkrát za měsíc.
11 Opět toto číslo nevyjadřuje absolutní počet uživatelů v ČR, viz poznámka 9.
12 cnews.cz: Na Facebooku jsou už čtyři miliony Čechů [statistiky]. [online]. 2013. vyd. [cit. 2014-11-21]. 

Dostupné z: http://www.cnews.cz/na-facebooku-jsou-uz-ctyri-miliony-cechu-statistiky 
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Graf 3.3. Distribuce českých uživatelů Facebooku podle věku

zdroj:  cnews.cz:  Na Facebooku jsou už čtyři  miliony Čechů [statistiky].  [online].  2013. vyd.  [cit.  2014-11-21].
Dostupné z: http://www.cnews.cz/na-facebooku-jsou-uz-ctyri-miliony-cechu-statistiky

Starší  uživatelé  (věk 14-17 let)  sdílí  celkově více než mladší  (věk 12-13 let).  Mladší

uživatelé  budují  svou  identitu  více  prostřednictvím  vizuálně  propracovaných

a individualizovaných profilů. Na druhou stranu, starší uživatelé kladou větší důraz na esteticky

jednodušší profily akcentující více svou sociální síť prostřednictvím odkazováním se k ostatním.

Tohoto je často dosahováno sdílením fotografií společně prožitých situací s vrstevníky offline

(Livingstone, 2008).

Graf 3.4. Typy informací sdílené teenagery
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zdroj: (Livingstone, 2008, upraveno autorem)
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3.2.2. Význam online zkušeností

Není  to  jenom všudypřítomnost  OSNS, která  si  zasluhuje  pozornost.  Z jednoho úhlu

pohledu  popsané  celosvětové  rozšíření  je  snadno  uchopitelné  a  těžko  rozporovatelné

(samozřejmě neplatí pro všechny regiony světa.13

Jsou  to  také,  pokud  ne  hlavně,  vlastnosti  tohoto  obrovského  online  světa  a  pestrost

OSNS,  které  jsou  důvody ke  studiu  za  hranice  demografických  čísel.  Lidé  mají  přirozenou

potřebu sdílet co dělají, co si myslí, s kým a kde jsou a mají touhu to vědět i o ostatních. Je to

především  neustálá  přítomnost  střípků  sebe-popisování,  které  mohou  poskytnout  vhled  do

problému, jak lidé dávají význam svým online životům a jak v něm řídí své chování (Sauter,

2013), co dělá toto téma významným.

OSNS nabízí  teenagerům prostor,  kde  mohou ustanovit  a  vyjednávat  svou identitu  a

status. Vidí Facebook jako svého druhu extenzi offline interakcí, místo pro sociální vyjednávání

a manévrování, které je vlastní jejich životům14.  Proto také OSNS přilákaly pozornost mnoha

vědců a komentátorů. Rozšiřující se možnosti být online nabízí a vytváří novou sociální sféru

nejen  pro  mladé  lidi.  Jelikož  to  je  prostředí  s  velmi  neprozkoumanými  pravidly  a  způsoby

chování, dostává se mu mnohdy dvojakých až negativních ohlasů (boyd, 2008).

Méně triviální je zhodnotit, jak se OSNS – a speciálně Facebook – vřadily do každodenní

reality  moderního  života  protkaného  médii.  I  v  tomto  případě  platí,  že  míra  –  popisovaná

dokonce  jako  život  v  médiích  spíše  než  s  médii  (Deuze,  2012)  –  se  zdá  být  méně  obtížně

popsatelnou než její vlastnosti.

13 Ačkoliv je Facebook globální fenomén, musí být upřesněno, že ne všechny země světa vykazují masivní užívání
Facebooku. Toto je zobrazeno “černými dírami” na přiložené mapě.  Důvodů pro tuto variabilitu je několik.
Mohou jimi být legislativní restrikce zavedené vládou například v Číně. V Rusku existuje jak Facebook, tak
podobná síť Vkontakte. Některé regiony nemají tak rozvinutou infrastrukturu. Největší objem “Facebok traffic”
je samozřejmě v zemích západního civilizačního okruhu, v Jižní Ametice, Indii a jihovýchodní Asii.

14 Teens, Social Media, and Privacy. Pew Research Internet Project [online]. 2013 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z:
http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/ 
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danah boyd před několika lety hovořila v souvislosti  s OSNS o  “integration into the

milieu  of  modern-day  social  interactions  and  wide  usage  as  a primary  medium  for

communication  and  networking”  (boyd,  Elisson,  2007).  Kromě  toho  se  OSNS  a  zvláště

Facebook staly viditelnějšími a běžnějšími součástmi společnosti ekonomicky rozvinutých zemí;

Facebook nenabízí pouze další komunikační kanál. 

Kupříkladu kino se včlenilo do tak niterních sociálních zkušeností jako jsou partnerské

vztahy. Již poměrně dlouhou dobu je naprosto běžnou součástí jejich budování jít do kina. Pro

někoho dokonce může být jiná možnost už obtížně představitelná.  Stejně tak OSNS se staly

nedílnou součástí mnoha sociálních praktik. Pořizování a sdílení fotografií z večírků v reálném

čase není nic překvapivého. Navíc zde může být další vrstva prožívání dané situaci online po

nebo paralelně s danou situací. Zapojení OSNS do situací, které se dříve obešly bez nich, je tak

stejně běžné jako jít na rande do kina.

3.2.3. Zdroj informací a vhledu do sociálních praktik současné společnosti

Pochopení rozsahu fenoménu OSNS a jeho vlivu na životy jejich uživatelů může osvětlit

současné sociální praxe. Ačkoliv se OSNS vyvíjí překotným tempem a konkrétní systémy mohou

rychle  vznikat  a  zanikat,  způsob  jakým uživatelé  s  a  na  OSNS  interagují,  může  poskytnut

trvalejší  vhled  do  problematiky  identit,  jak  jsou  formované,  i  do  způsobu  socializace  mezi

vrstevníky obecně (boyd,  2008).  O OSNS – a  zejména Facebooku se svými  1,3 miliardami

uživatelů – se také dá uvažovat jako o neustále aktualizované databázi sociálních aktivit,  na

kterou jsou informace přidávány v reálném čase (Wilson, Gosling a Graham, 2012).

Může být namítáno, že rapidně se vyvíjející prostředí limituje míru, do jaké zůstávají

poznatky aktuální a platné. Například Facebook poměrně často mění rysy svých funkcionalit. Na

druhou stranu, někteří vědci tvrdí, že organizační struktura slouží jako nárazník pro zkušenost

daného uživatele, jelikož jsou sdruženi v rámci existujících sítí přátel. Navíc opravdu masivní

změny jsou na Facebooku méně časté  a  jsou spíše  pozvolné  povahy.  To že  user-experience

zůstává do značné míry neměnná v krátkém časovém období je dokázáno v souborném přehledu

dostupné literatury zabývající se studiem Facebooku. Podle autorů je hlavním faktorem to, že se

Facebook stále zaměřuje na uživatelsky klíčové oblasti (Wilson, Gosling a Graham, 2012):

(a)  Zveřejňování  relevantních  informací  o  uživateli  na  individualizované  profilové

stránce

(b) Propojování s ostatními členy a vytváření seznamu přátel

(c) Interakce s ostatními členy (Buffardi a Campbell, 2008).

15



Samozřejmě v současné době OSNS nabízí  mnohem více za hranicí  těchto bazálních

struktur.  Ale  změny  v  tomto  ohledu  jsou  zhusta  aditivní  povahy.  Nové  funkcionality  jsou

graduálně přidávány k již existujícím, ale obvykle nesnižují jejich hodnotu.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že drtivá většina výzkumu zabývajícím se OSNS

byla provedena v anglo-amerických zemích. Většina respondentů v těchto typech výzkumů byly

vysokoškolští  studenti  (Wilson,  Gosling  a  Graham,  2012).  Přenositelnost  takto  získaných

zjištěných  je proto poněkud rozporuplná a je nutno brát v úvahu, že kulturní i sociální rozdíly

mohou hrát významnou roli.
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4. Co bylo dosud zkoumáno v rámci online sociálních sítí a Facebooku

“Facebook is not the "dreamland for deviant behaviours" (Zhao et al., 2008)

Pokud zadáte slovo “Facebook” do vyhledávače Google Scholar, dostanete okamžitě více

než 4 300 000 výsledků. I toto ilustruje, jak populárním a extenzivním se stal výzkum fenoménu

Facebook. Potom není překvapující, jaké množství výzkumů bylo provedeno za účelem osvětlení

způsobu, jakým lidé budují vlastní osobní stránky (v poslední době spíše profilové stránky na

OSNS),  jak  konstituují  síť  existujících  i  nových  kontaktů,  známých  či  přátel,  anebo  jak

participují v online komunitách  (boyd, 2006, 2008a; boyd a Ellison, 2007; Lenhart a Madden,

2007).  Podobné  množství  studií  se  zabývalo  a  zabývá  chováním  mladých  lidí  online.

Průkopnické práce v této oblasti jsou přisuzovány zkoumáním online seznamek (Clark, 1998) a

internetovým závislostem (Hall a Parsons, 2001; Fatima a Gauntlett 2013).

Graf 4.1. Počet akademických prací zabývajících se Facebookem

Zdroj: (Wilson, Gosling a Graham, 2012)

Eminentní zájem o studium Facebooku v mnoha jeho oblastech má své na první pohled

poněkud skryté nevýhody. Například vědci zabývající se tímto tématem se rekrutují z mnoha

odlišných oborů, což činí obtížným udržovat přehled o všech studiích, které byly vydány.

Jak již  bylo řečeno a jak naznačuje výše uvedený graf,  výzkum Facebook akceleruje

rychlostí, která sleduje rychlý rozmach sítě samotné. Ovšem mnohem méně práce bylo učiněno

právě pro kategorizaci a třídění otázek, které byly položeny, perspektiv, kterými byly nahlíženy

či metod, které byly použity. Toto vedlo k potřebě meta-výzkumu vědecké literatury zabývající

se touto sociální sítí, který si kladl za cíl dosavadní výzkum přehledně sumarizovat. Následující

seznam představuje nejčastější kategorie výzkumu, který byl v této oblasti  vykonán  (Wilson,

Gosling a Graham, 2012).
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4.1. Sociodemografická deskripce uživatelů

Tato kategorie odkazuje především k výzkumům demografického a socioekonomického

složení uživatelů a aspektů ovlivňující užívání Facebooku.

4.2. Motivace užívání 

Jelikož toto není hlavní téma této práce a přitom je jedním z hlavních směrů výzkumů

OSNS,  omezím se  jen  na  krátkou  prezentaci  nejvýznamnějších  oblastí  a  odkazy k  patřičné

literatuře.

Výzkumy  se  věnovaly  jak  motivací  vedoucí  k přidání  se  (join)  na  Facebook

i následnému  použití (use).  Tyto  motivace  se  mohou  lišit  a zpravidla  se  i  liší.  Jedním  z

nejprozaičtějších motivů připojení se k Facebooku je  sociální konformita. Už pouhý fakt, že

mnoho vrstevníků je  uživateli,  znamená,  že nepoužíváním se jedinec odtrhává od komunity.

Proto,  ačkoliv  online  technologie  umožňují  lidem být  v  kontaktu  s přáteli  či  rodinou,  jejich

participace je částečně výsledkem sociálního tlaku okolí se přidat a vyhnout se pocitu vyloučení

(boyd, 2008b; Fatima a Gauntlett, 2013).

Velmi  častým  motivem  užívání  je  prostá  rutina.  Typický  komentář,  který  náctiletý

uživatel  Facebooku podával,  byl:  “Je to rutina,  prostě to dělám...  je to něco, co dělá každý

teenager...  instant  messaging  nebo  Facebook,  protože  tvoji  kamarádi  tam  jsou.”15 Takový

komentář odkazuje i k předchozímu bodu. Případně lidé nechtějí používat OSNS celou dobu, aby

byly v kontaktu se svou sociální sítí a/nebo vytvářeli nejrůznější obsahy. Mohou mít jen zájem

být baveni (Fatima a Gauntlett, 2013).

Dalším zmiňovaným motivem připojení se k OSNS je potřeba zanechat po sobě otisk či

stopu.  Facebook  reagoval  na  tuto  potřebu  představením  “Timeline”,  což  je  jakýsi  druh

otevřeného deníčku, který reflektuje uživatelovu historii a dosavadní cestu online světem. Proto

je podstatným rysem OSNS umožnění, usnadnění a vylepšení sebevyjádření. Toto síťová média

odlišuje od masových médií (boyd, 2008b; Baron, 2008 v Fatima a Gauntlett, 2013).

Tento krátký seznam si neklade za cíl přinést vyčerpávající soupis motivací k přidání se

a užívání OSNS. Spíše by měl stručně charakterizovat hlavní výzkumné směry v této oblasti.

Nepochybně existuje více motivů,  jako například sociální voyerismus,  touha získat vhled do

společnosti, anebo prostý zájem o ukrácení dlouhé chvíle (boyd, 2008).

15“Like I said, it’s routine, you just do it ... it’s something that every teenager does, go on MSN or Facebook, cos
your friends are there.”
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4.3. Prezentace identity

Jedno z nejčastěji zkoumaných témat je, jak uživatelé Facebooku vyjadřují svou identitu

(či spíše identity) a jakým způsobem spravují a vytváří svou prezenci online  (Wilson, Gosling

a Graham, 2012). Na tomto místě se nebudu pouštět do detailního popisu, protože této oblasti

bude věnovaná celá kapitola této práce.

4.4. Role Facebooku v sociálních interakcích

Hlavním tématem této oblasti  je výzkum, jakým způsobem uživatelé  vytváří  vazby v

rámci sociální sítě a jakých druhů. Významným termínem je sociální kapitál, který vysvětluje a

popisuje výhody spojené se vztahy s ostatními (Granovetter, 1973) a speciálně ve smyslu OSNS

(Lampe et al., 2008). V této práci jsou popsány dva typy  vazeb mezi přáteli na Facebooku –

silné a slabé.

Co se týče Facebooku, tři typy sociálního kapitálu byly popsány:  Bonding a  bridging

odkazují k silným a slabým vazbám. Typ maintained capital popisuje vazby, které byly důležité,

ale nejsou již okamžitě k dispozici v interindividuální interakci z jakéhokoliv důvodu, velmi

často změny sociálního kontextu (Lampe et al, 2008).

4.5. Soukromí a bezpečnost na Facebooku

Dalším podstatným tématem mediálních a komunikačních studií jsou změny ve způsobu,

jakým lidem sdílí a přistupují k informacím nebo se vztahují jeden k druhému (Wilson, Gosling

a Graham, 2012).

4.5.1. Výzkum publik na Facebooku

Pro tuto práci  obzvlášť zajímavou oblastí  výzkumu jsou studie zabývající  se publiky.

Tuto oblast naplňují empirické studie popisující velikost sítě kontaktů či přátel na OSNS (van

den Boogart, 2006 in Murumaa, Siibak, 2012). Dalším tématem je zkoumání, jak se liší interakce

v rámci publik, ať už co do kvantity či kvality (Livingstone a Haddon, 2009). Jiným směrem se

vydávají studie zkoumající složení těchto skupin (Lampe et al,  2006) nebo studie zkoumající

zamýšlené složení publik na OSNS (Marwick a boyd, 2010; Murumaa, Siibak, 2012).
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5. Publika

‘I am perceived, therefore I am.’

5.1. Publika v době online sociálních sítí

Síťová  média  razantně  mění  povahu  veřejného  života.  Stírají  hranice  mezi  osobní

a masovou komunikací, soukromým a veřejným, přítomností a absencí, reálným a virtuálním.

Někteří  vědci  tvrdí,  že  v  současném,  médii  saturovaném,  světě  je  život  tvořen  neustálým

představením (performances),  ve kterém jsme diváky i herci najednou a kde každý je neustále

členem nějakého obecenstva.  Někteří  vědci  dokonce tvrdí,  že  bez publika identita  na online

sociálních sítích neexistuje (Litt, 2012). 

Charakteristiky síťových médií změnily velikost, složení, hranice či dostupnost signálů

o komunikačních  partnerech  během  každodenních  interakcí,  což  činí  takřka  nemožné  určit

skutečné publikum. Takovými charakteristikami je například neohraničené sdílení na internetu,

obrovské množství dostupných informací či trvalost a archivování obsahu (boyd, 2007). Uživatel

může změnu statusu na Facebooku zaregistrovat okamžitě poté, co je zveřejněna, zatímco jiní si

jí mohou všimnout třeba za několik týdnů, když si prohlíží profil daného uživatele. 

Box 5.1 Typy publik, jejich původ

V  mediálních  studiích  je  vžit  jak  termín  publikum  (anglicky  zpravidla  public),  tak

obecenstvo (anglicky zpravidla audience). danah boyd speciálně pro síťová média používá ještě

termín  publics.  Užívání  množného  čísla  implikuje  představu  vícečetných  publik  oddělených

odlišnými sociálními kontexty (boyd, 2008). Jelikož drtivá většina odborné literatury operuje

s několika  anglickými termíny,  jejichž  jednoznačný překlad  do češtiny není  vždy snadný,  je

potřeba tyto termíny řádně vymezit. 

V nejširším slova smyslu je publikum “kolektivní označení uživatelů nějakého média či

příjemců nějakého obecně dostupného sdělení” (Burton a Jirák, 2001). Pro účely této práce je

podstatným rysem chápat  publikum  “jako  zvláštní  typ  uživatele,  který  se  sdělením  aktivně

nakládá, vyhledává jej či dokonce očekáváním formuje jeho podobu (Burton a Jirák, 2001).“

Zatímco obecenstvo se vyznačuje jednotou času a místa, toto nemusí platit pro mediální

publikum, tedy institucionálního kolektivního uživatele médii produkovaného sdělení.

Dennis McQuail popisuje dva možné způsoby vzniku mediálního publika. Buď se jedná

o publikum  iniciované samotným  médiem nebo  má  svůj  původ v  nezávisle existujících

sociálních silách či  skupinách (McQuail,  1987). Ovšem velmi často jsou oba typy prakticky

neoddělitelné (Livingstone 2005), což platí obzvlášť pro sociální sítě.
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Box 5.1 Typy publik, jejich původ - pokračování

Spíše  než  koncept  masového  publika  (ačkoliv  i  ten  má  své  opodstatnění  na  online

sociálních sítích),  je na tomto místě významný koncept  difuzního publika.  To se vyznačuje

všudypřítomností  a mediální sdělení jsou mu nabízeny prakticky neustále. Především ale,  jak

název  napovídá,  je  rozptýlené  v  prostoru  a  čase  a  není  jednotné  ani  ve  smyslu  nabízených

mediálních obsahů (Burton a Jirák, 2001).

5.2. Online publika, mediovaná (mediated) publika

Zaměříme-li  se  na  online  interakce  se  zřetelem  na  publikum,  najdeme  několik

podstatných fenoménů, které ovlivňují tyto interakce. Na jednu stranu mají uživatelé svou online

prezentaci více pod kontrolou – mohou pečlivě vybírat, které informace budou sdílet, což může

redukovat potenciální negativní reakce, které by byly vyvolány při komunikaci offline. Ovšem

na druhou stranu danah boyd tvrdí, že takto vytvořená „digital bodies“ jsou nevyhnutelně plošší,

což může vést ke snazší dezinterpretaci komunikačního aktu.  Navíc na online sociální sítích

často chybí hranice a segmentace typické pro offline sociální sítě (boyd, 2008).

Aby  bylo  možné  hovořit  o  existenci  mediated  publics,  musí  být  splněno  několik

podmínek.  Jsou  jimi  broadcasting  (dosah),  persistence  (nadčasová  dostupnost)  a  awareness

(povědomí). Tyto fenomény ovlivňují formy interakcí s publikem (boyd, 2008).

5.2.1. Broadcasting

V prostředí online sociálních sítí  je mnoho interakcí dostupných mnoha lidem, a to  i

lidem z různých sociálních okruhů. S čím větším počtem uživatelů je každý jednotlivec spojen,

tím lépe může sledovat,  co se v jeho různých sociálních okruzích děje.  Toto je reflektováno

jednou z nejčastějších motivací užití sociální sítě Facebook – „sociálním průzkumem“.

5.2.2. Persistence

Aktivita  uživatele  online  sociální  sítě  je  dostupná  ostatním  uživatelům  v rámci  jeho

sociální  sítě  po  delší  dobu  než  v offline  prostředí.  Teoreticky  může  být  dostupná  po  dobu

neomezeně  dlouhou.  Jakákoliv  aktivita  typu  změny  statusu,  sdílení  fotografií  či  videí,

„lajkování“, která může způsobit napětí mezi určitými uživateli, není nutně v prostředí OSNS

zapomenuta a interakce samotná může být kdykoliv připomenuta.

V rámci persistence lze najít významný rozdíl mezi sítí Facebook a jinými populárními

OSNS,  např.  Twitter  nebo  Snapchat.  Po  zavedení  Timeline  se  Facebook  stal  ještě  více

osobnějším  prostorem  hledícím  do  minulosti.  Je  to  archiv  vzpomínek,  myšlenek,

multimediálních příspěvků, fotografií  či  navštívených míst.  Naproti  tomu Twitter je mnohem

více zaměřen na přítomnost (Bernardi a Pennati, 2012).
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Velmi  často  je  silný  trend  následován  trendem  v opačném  směru.  Strach  z důsledků

z tohoto fenoménu se odráží v úspěchu OSNS a aplikací,  které jsou postaveny na naprostém

opaku persistence – časově velmi omezenou existencí toho, co je sdíleno. Za aplikacemi, jako je

například  Snapchat,  stojí  myšlenka,  že  přetrvávající  obsah  je  jen  jedna  z možností  v  rámci

OSNS16.

5.2.3. Awareness

Na rozdíl od nemediované komunikace, dokonce ani na neanonymních OSNS, si nikdo

nemůže být jistý, kdo se stal publikem daného komunikačního aktu. Uživatel si může být pouze

jistý tím, ke komu se daný příspěvek nebo sdělení může dostat a kdo s ním může interagovat.

danah boyd tvrdí, že je přirozeností mediovaných publik udělat i z nejprostšího veřejného

vyjádření  komunikační  akt  „hyperveřejný“.  Všední  offline  konverzace  na  ulici,  kavárně  či

v parku touto možností neoplývá (boyd, 2008).

5.3. Zasíťovaná (networked) publika

Typy publik, které se ustanovují na OSNS a typy publik, které takové sítě podporují, jsou

velmi ovlivněny mediovanou charakteristikou interakce. Speciální případ mediovaných publik

na OSNS je označován jako „networked publics“.

Zde online sociální síť zprostředkovává interakce mezi členy publik. Zahrnuje množinu

reálných  nebo  zamýšlených  diváků  daného  digitálního  obsahu,  kteří  jsou  v kontaktu  jak

s tvůrcem obsahu, tak mezi sebou navzájem. Digitalizace dříve efemérních, časově i prostorově

omezených  informací  sociální  povahy,  spojená  s fenoménem  Webu  2.0,  „nerespektovala“

tradičně ustanovené hranice a umožnila tyto informace šířit mezi různými kontexty (boyd, 2010).

Networked publics (zasíťovaná publika) jsou podmíněna souborem sociálního, kulturního

a technologického rozvoje,  který  je  doprovázen rostoucím propojením s digitálními  síťovými

medií. Tím spojuje prostor a publika dohromady skrze technologické sítě.  Základní moment je

možnost reprodukce situace (či v negativním kontextu incidentu). Ostatní uživatelé poté mohou

neomezeně sledovat  a  interagovat  s  reprodukcí  události.  Vznik  tohoto  sekundárního publika

sledujícího  reprodukci  situace  je  právě  ovlivněn  existencí  fenoménů  persistence,

reprodukovatelností (replicability), neviditelným  publikem  (invisible  audience)

a vyhledatelností (searchability).

5.3.1. Persistence

(viz 5.2.2. Persistence)

16 HORNING,  R.  Liquid  Modernity and  Social  Media  [online].  2012  [cit.  2014-10-24].  Dostupné  z:
http://thenewinquiry.com/blogs/marginal-utility/liquid-modernity-and-social-media/
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5.3.2. Vyhledávatelnost (Searchability)

Jelikož  na  OSNS  jsou  významy  zaznamenány  a  identita  budována  texty,  nástroje

vyhledávání pomáhají uživatelům tato sdělení najít. Zatímco lidi v současnosti nemohou získat

geografické  souřadnice  libovolné  osoby v nemediovaném prostoru,  najít  jeho  „digital  body“

může být záležitost několika vteřin.

5.3.3. Reprodukovatelnost

Informace  a  sdělení  mohou  být  postižené  dezinterpretací  v  offline  prostředí.

Komunikační  akty v rámci  zasíťovaných publik  podléhají  i  jiným vlivům.  Mohou být  velmi

snadno kopírovány z jednoho místa na jiná. Následně je mnohdy velmi obtížné, často i naprosto

nemožné odlišit originál od kopie17.

5.3.4. Neviditelná publika

V nemediované komunikaci dokážeme vizuálně rozpoznat většinu lidí, kteří mohou slyšet

daný komunikační akt. Oproti tomu je takřka nemožné si být absolutně jist, kdo se může setkat

se sdílenou informací v rámci zasíťovaného publika. To je navíc dále komplikováno předchozími

třemi  vlastnostmi  zasíťovaných  publik,  protože  komunikační  akt  může  „putovat“ časem  a

prostorem a být nalezen v diametrálně jiném kontextu, než v jakém vznikl. Proto také logika a

interakce  zasíťovaných  publik  jsou  často  nepochopeny  nově  přišedšími  členy,  což  může

způsobit, že komunikační akt je dekódován jinak, než bylo zamýšleno (boyd, 2008).

Jelikož poznat lze jenom tu část publika, která aktivně s daným sdělením interaguje, je

část  publika pro uživatele skryta18.  Členové sociální sítě uživatele se zrovna nemusí připojit,

sdělení  jim nemusí  být  zobrazeno  v jejich  News feed,  anebo prostě  právě  nijak  neinteragují

(Bernstein et al, 2013).

5.4. Zamýšlená publika

Koncept neviditelného publika je obzvlášť nápomocný krok k termínu zamýšlená publika

(imagined publics). V situacích, kde chybí nápovědy o tom, kdo se s daným komunikační aktem

setkává (nebo interaguje), zamýšlené publikum přináší způsob nahlížení, jaké publikum může

být právě přítomno. Velikost, charakteristika i přesnost představy závisí na každém uživateli a je

poměrně složitě konstruována. Proto pochopení konceptu takovéhoto typu publika může ovlivnit

identitu  uživatele  na  OSNS i  způsob prezentace  a  typy obsahů,  které  se  rozhodne zveřejnit

(Bernstein et al, 2013).

17 Tomu odpovídá termín Simulakrum, jak jej chápe a představuje Jean Beadrillard. Jedná se o oslabování vztahu
kopie – předloha,  přičemž mnohonásobná kopie již  neodkazuje k žádnému modelu,  ale  jenom sama k sobě
(Reifová, 2004).

18 Toto neplatí například pro uzavřené skupiny na Facebooku, kde je možné vidět, kteří další členové skupiny daný
příspěvek viděli. Tato samotná informace ovšem neříká nic o kontextu percepce sdělení.
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V rámci komunikace tváří v tvář, ale i v rámci interpersonální mediované komunikace,

lidé standardně interagují s jasně danými publiky,  přičemž se mohou spolehnout na to, koho

v publiku  vidí  či  slyší.  Nemusí  si  vytvářet  představu  publika.  Komunikace  na  OSNS se  dá

připodobnit ke komunikaci s publikem zpoza opony. Seznam je hostů je jasný, ale o tom, kdo

skutečně dorazil, existuje jen mlhavá představa. 

Zamýšlené  publikum  není  koncept,  který  se  objevil  až  s nástupem  síťových  médií.

Etnografické studie zabývající  se  televizním odvětvím také detekovali  jak vliv  prostředí,  tak

jednotlivce co se týče představ televizních producentů ohledně jejich zamýšlených publik. Jako

určující  faktory  byly  popsány  jejich  zkušenosti  s publiky  z předchozích  programů,  osobní

projekce publika a znalosti odvětví (Espinosa, 1982, in Litt, 2012).

Výzkumná otázka Q1: Jaké typy zamýšlených publik existují?

5.5. Zamýšlené vs. skutečné publikum

Pokud se zaměříme blíže na sociální síť Facebook, vědci odhalili značný nesoulad mezi

zamýšleným  (imagined)  a  skutečným (actual)  publikem  – a  přitom čím méně je  skutečné

publikum pozorovatelné či uchopitelné, tím více se uživatelé stávají závislými na jeho představě

a zamýšlené  publikum  nabývá  na  důležitosti  (Litt,  2012).  Podíváme-li  se  na  statusy  na

Facebooku, lze nastavit,  jaký typ uživatelů bude  mít šanci se s daným komunikačním aktem

setkat. Jedním z možných typů nastavení je „public“, kdy je daná informace veřejná. Ukázalo se,

že  zamýšlená  představa  tohoto  konceptu  pracuje  s pojmem  „každý,  kdo  tuto  informaci  na

Facebooku  vyhledá“.  Uživatelé  zpravidla  nezahrnují  do  této  představy  třetí  strany  a  firmy

obecně, které mají  přístup k „veřejným“ informacím na této síti spojený obvykle s komerčními

záměry19.

Jiný běžný způsob nastavení je okruh  „přátel přátel“. Ani v tomto případě nepřemýšlí

uživatelé o všech typech lidí, se kterými mohou být jejich přátelé na Facebooku spojeni, což je

i mimo běžné sociální možnosti. Spíše uvažují o lidech, které by jejich přátelé pozvali na akci,

kterou by oni pořádali. Což může vést ke kolizi různých sociálních skupin20. 

V souladu s  konceptem neviditelných publik  bylo zjištěno,  že  uživatelé  OSNS velmi

pozorně sledují jakékoliv náznaky vyplývající ze sociálního prostředí a užívají je k představě o

širší  přítomné  komunitě.  Empirické  studie  naznačují,  že  vrstevníci  a  blízcí  přátelé  a  jejich

způsoby užívání OSNS jsou častými “referenčními body”. Proto, je konstruované spíše ideální

19 boyd,  d.,  Facebook  and  “radical  transparency”  (a  rant).  [online].  2010  [cit.  2014-11-18].  Dostupné  z:
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/05/14/facebook-and-radical-transparency-a-rant.html 

20 boyd,  d.,  Facebook  and  “radical  transparency”  (a  rant).  [online].  2010  [cit.  2014-11-18].  Dostupné  z:
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/05/14/facebook-and-radical-transparency-a-rant.html
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publikum,  které  zahrnuje  a  odráží  bližší  kontakty  než  publikum,  které  by  sestávalo  z  více

různorodých skupin (Murumaa a Siibak, 2012).

5.5.1. Vliv sítě přátel

S  nástupem síťových  médií  se  sociální  vztahy  velmi  proměnily.  Dokonce  i  koncept

přátelství se podstatně liší v offline a online světě. Přátelství mezi dvěma lidmi zahrnuje rozměr

určité  intimity  a  tato  dimenze  je  na  OSNS odlišná.  Zde  je  běžnou  praxí  stát  se  „přítelem“

někoho, koho jsme právě potkali21.  Proto někteří  vědci tvrdí,  že přátelství na OSNS je spíše

uměle  veřejný  akt,  často  používaný  jako nástroj  pro  získání  sociálního  kapitálu  –  například

zvětšováním počtu takových kontaktů. Vezmeme-li za příklad Facebook, bylo zdokumentováno,

že síť přátel sama o sobě spoluutváří identitu na Facebooku (Bernardi, Pennati, 2012).

Teenageři mají stovky přátel na Facebooku – typický náctiletý uživatel Facebooku má

300 přátel,  přičemž dívky mají  o něco více přátel (medián je 350). Ačkoliv značnému počtu

teenagerů připadá hodnotné seznamovat se s neznámými lidmi,  přesto je pro ně podstatnější

zaměřovat se na lidi, které znají osobně (boyd, 2008). Navíc, na rozdíl od jiných OSNS (Badoo,

Habbo), offline vztahy častěji vedou ke vztahu na Facebooku než opačně (Lampe et al. 2006).

Proto síť přátel  náctiletých uživatelů Facebooku odráží jejich offline sociální sítě.  Teenageři,

stejně jako jiní uživatelé Facebooku, mají mezi svými přáteli lidi z různých sociálních sfér.

Graf 5.1. Přátelé teenagerů na Facebooku

zdroj: (Livingstone, 2008, upraveno autorem)

21 Což je ostatně zvýrazněno s popisem, který nabízí samotný Facebook – lidi, které můžete znát.
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Graf 5.2. Věková struktura sítě přátel na Facebooku
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(Ugander, 2011)

Tento graf ukazuje, že významná část kontaktů mladších uživatelů se rekrutuje v rámci

úzkého věkového rozpětí, zatímco u starších uživatelů je vidět rozpětí mnohem širší.

Důkazem významnosti sítě kontaktů na Facebooku je způsob, jakým je udržována. Velká

většina uživatelů Facebooku již smazala někoho ze svého seznamu přátel.

Graf 5.3. Co teenageři mažou, upravují nebo deaktivují

zdroj: (Livingstone, 2008, upraveno autorem)

Výzkumná otázka  Q2:  Co brání  a  co  usnadňuje  udělat  si  přesnější  představu

o publiku?

5.5.2. Velikost zamýšlených publik

Uživatel  Facebooku  má  průměrně  méně  přátel,  než  přátelé  v jeho  síti.  Je  to  dáno

skupinou uživatelů,  kteří  mají  několik  stovek až  tisíc  přátel  v rámci  Facebooku22.  To má za

následek neočekávaně početnou skupinu kontaktů druhého řádu – přátel přátel. V americké studii

bylo zjištěno, že uživatel Facebooku se 100 přáteli má průměrně 27 500 unikátních přátel přátel.

To je více, než by bylo očekávaných 100 * 99 = 9900 (Ugander, 2011). Tento rozdíl přináší

významné implikace pro zamýšlená publika – obecně jsou zamýšlená publika menší než publika

možná. Jestliže je známý model Six Degrees of separation23, v rámci sítě Facebook bylo toto

číslo sníženo na 4,7.

22 Limitem na sociální síti Facebook je 5 000 přátel.
23 Six degrees of separation je teorie pocházející z 20. let 20. století, která popisuje jev, že každý člověk je spojen

s kýmkoliv  jiným  na  světe  maximálně  přes  šest  mezičlánků.  Tato  teorie  byla  testována  dopisy,  e-maily  a
mnohokrát i v rámci sociálních sítí (Barnett, 2011).
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Ve studii zabývající se kvantifikací porovnání skutečného a zamýšleného publika24 bylo

zjištěno, že uživatelé Facebooku podceňují dosah svých sdělení a představují si, že jenom 27 %

jejich skutečného publika dané sdělení uvidí. Tento rozdíl je vysvětlován několika hypotézami.

 Kognitivní  disonance –  uživatelé  mohou  podceňovat  velikost  publika  pro

obsahy, které získaly malý počet komentářů a „likes“.

 Heuristika  dostupnosti –  nejviditelnější  příklady  ovlivní  odhady  uživatelů.

Jelikož na Faceboku je více lidí, kteří daný obsah vidí, než těch kteří navíc budou

i interagovat, uživatelé mohou své odhady odvozovat od druhé, menší, skupiny

lidí. Navíc uživatelé se často zaměřují na interakci s malým počtem lidí v rámci

sociální  sítě.  Kvalitativní  studie  vycházející  jak  z rozhovorů,  tak  pozorování

chování uživatelů ukázala, že někteří uživatelé Facebooku si vytvářeli představu

o zamýšleném publiku podle kontaktů, se kterými interagovali nejčastěji spíše než

s tzv. slabými vazbami (Litt, 2012).

 Odhady uživatelů mohou být také ovlivněny pořadím a filtrováním příspěvků,

které Facebook provádí na uživatelově  News feed. Lidé jejichž příspěvky daný

uživatel  nevídá  či  pouze  zřídka,  nemusí  být  v  uživatelově  představě  jeho

zamýšleného publika. Platí zde jakási reciprocita “neviditelnosti” (Bernstein et al,

2013).

24 V dané práci byl použit termín „invisible audience“.
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Box 5.2. Dunbarovo číslo

Zajímavým dodatkem ke způsobu vytváření zamýšlených publik, a zejména k heuristice

dostupnosti,  je takzvané Dunbarovo číslo.  Toto číslo  popisuje limitaci  velikosti  sociální  sítě,

kterou je člověk schopen obhospodařovat. Extrapolací velikosti mozku a sociálních skupin opic,

Robin Dunbar vypočítal, že velikost lidského mozku umožňuje stabilní sociální skupiny o zhruba

150 členech. Toto číslo je limitem, do kterého se všichni v rámci skupiny znají a mohou se k

sobě vztahovat (Dunbar, 1992).

To  že  Facebook,  Twitter  či  jiné  OSNS  rozšiřují  velikost  sociálních  skupin  je

nepřekvapivé,  jelikož  tyto  sítě  značně  zjednodušují  vytvoření  vazby  a  udržování  kontaktu

s ostatními  lidmi.  Ovšem přestože  je  maximální  možný  počet  přátel  na  Facebooku  omezen

číslem 5000, medián tohoto počtu je 12025. Navíc okruh lidí, se kterými uživatel často interaguje,

je pozoruhodně úzký. Mezi uživateli Facebooku s 500 přáteli toto číslo je 17 v případě mužů

a 26 v případě  žen.  Čili  co  skutečně  Facebook  rozšiřuje,  je  počet  „volnějších“  kontaktů  (či

slabých sociálních vazeb26), které uživatelé spíše pasivně sledují. Dále v případě 95 % uživatelů

jejich příspěvky jsou komentovány 18 jejich přáteli na Facebooku a “líbí“ se 40 nebo méně jejich

přátelům (Bernstein et  al,  2013).  Výrazně zmenšená velikost skupiny, ve které probíhá častá

interakce, tak ilustruje význam Dunbarova pro publika na Facebooku.

Nahlédnuto z jiné perspektivy, uživatelé Facebooku excesivně nerozšiřují svou primární

sociální síť,  ale spíše prezentují  (ve smyslu broadcasting) své životy do vzdálenějších vrstev

svých  známých,  kteří  nejsou  nutně  mezi  členy  „Dunbarova  okruhu“  uživatele,  s  danými

příspěvky  aktivně  neinteragují,  čímž  neposkytují  zpětnou  vazbu  (Bernstein  et  al,  2013).  To

značně redefinuje představu o publicích.

Kromě  otázky,  jak  vlastně  zamýšlené  publikum  vypadá  a  jak  se  případně  liší  od

skutečného  publika  přítomného  na  Facebooku,  mě  zajímal  také  proces,  jakým je  zamýšlené

publikum (či spíše různá zamýšlená publika) vytvářeno.

Výzkumná otázka Q3: Jaké lze zaznamenat rozdíly mezi zamýšleným a skutečným

publikem? 

5.5.3. Jak je zamýšlené publikum utvářeno

Jiné výzkumy odhalily, že zamýšlené publikum není stabilní konstrukt. Způsoby, jakým

jej uživatelé vytváří, se liší. Mohou to být představy o specifických jednotlivcích, společenstvech

25 Primates  on  Facebook.  The  Economist [online].  2009  [cit.  2015-03-15].  Dostupné  z:
http://www.economist.com/node/13176775 

26 Viz. bridging
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lidí až po heterogenní masy. Důležité je si také uvědomit, že každý komunikační akt na online

sociální síti, může mít své vlastní zamýšlené publikum (Marwick, 2011).

Variabilita  zamýšlených  publik  a  rozdíl  oproti  skutečným  publikům  je  způsobena

interakcí aspektů působících na mikro a makro úrovni. Za faktory makro úrovně lze považovat

sociální normy, sociální role a technologickou infrastrukturu. Faktory působící na mikro úrovni

jsou potom motivace, postoje, sociální schopnosti či dovednosti týkající se používaní sociálních

sítí a Internetu vůbec. Zamýšlené publikum tak může být fiktivní idealizovaná skupina podobně

smýšlejících jedinců či fanoušků. Je také důležité nezapomenout, že ne všichni uživatelé mají

zájem nebo schopnosti zjistit, kdo je jejich skutečné publikum (Giddens, 1998, in Litt, 2012).

Sociální struktury usnadňují definování, kdo by  měl být součástí zamýšleného publika

a také kdo by mohl být jeho součástí. Současně ale technologické prostředí online sociálních sítí

je částečně zodpovědné za omezené projevení nápovědy i zpětné vazby, o tom kdo se opravdu

stal součástí skutečného publika. Také kontext užívání online sociálních sítí může vést k určité

představě o zamýšleném publiku. Pokud se někdo například snaží dát vědět o vlastní básnické

tvorbě, jeho zamýšlené publikum se bude podobat fanouškům poezie, naopak pokud je záměrem

komunikovat s přáteli, představa komunity přátel vytane na mysl při daném komunikačním aktu

(Litt, 2012).

Užívání skutečných jmen přispívá k tomu, aby zamýšlené publikum reflektovalo skutečné

potenciální  publikum.  V  opačném  případě  užívání  pseudonymů  dále  limituje  konkrétnost

představy  o  tom,  jací  jsou  členové  publika,  což  může  vést  k představě  obecného,

nediferencovaného publika.  Nedostatek informací  k definování  skutečného publika pak může

vést  ke  strategii  užití  nejmenšího  společného  jmenovatele,  což  stojí  za  představou  nejširší

skupiny „přátel“ v případě Facebooku (Bernstein et al, 2013).

Facebook  prostřednictvím  algoritmu,  který  řídí,  jaké  příspěvky  se  zobrazí  jakým

uživatelům, ultimátně rozhoduje o skutečném publiku – uživatelích, ke kterým se daný příspěvek

dostane.  Stejně  tak  Facebook  velice  dobře  ukazuje  aktivní  část  skutečného  publika.  Ovšem

členové, které se sdělením aktivně nepracovali, nejsou do tohoto typu zpětné vazby zahrnuty

(Litt, 2012).

Uvedené  výzkumy se  zabývaly  strukturou  zamýšlených  publik  z  více  úhlů  pohledů.

Všímali  si  jak  sociálních,  tak  technologických  souvislostí  a  jejich  vlivem  na  podobu

zamýšlených  publik.  Pro  Facebook  je  typické,  že  členové  sociální  sítě  uživatele  pochází

z rozdílných životních etap, z různých sociálních okruhů (rodina, přátelé, škola, zaměstnání…) a

různí se i důležitostí pro daného uživatele (Lampe et al,  2006). V tomto smyslu je Facebook

rekonstrukcí vztahů z offline prostředí, které však do určité míry nivelizuje. Na tomto podkladě

31



pak vyvstává otázka,  jaká různá zamýšlená publika lze mezi náctiletými uživateli  Facebooku

najít.

Box 5.3. Digital Divide – Production Gap

Digital  Divide  je  termín  popisující  nerovnost  sociálního  či  ekonomického  původu  v

přístupu  či  dovednosti  využívat  informační  a  komunikační  technologie  (Norris,  2001),  (van

Deursen a van Dijk, 2011).

Nejpůvodnějším  typem Digital  Divide  je  dělení  podle  prostého  přístupu  k  Internetu.

Nicméně v současné době se vědci zabývají spíše zkoumáním, jak lidé využívají  internet (či

úžeji síťová média nebo online sociální sítě) k vytváření sdělení a jaký vliv má socioekonomický

status  na chování  uživatele.  Z toho vyplývají  další  typy dělení,  a  to  podle  schopnosti  obsah

digitálních médií používat a vytvářet27. 

Co však bezprostředně ovlivňuje představu zamýšleného publika je další úroveň Digital

Divide, která bývá popisována jako „production gap“ čili rozdělení lidí, kteří internetové obsahy

užívají  (consume,  consumers) a  lidí,  kteří  tyto  obsahy  vytváří  (produce,  producers).  Nové

technologie  totiž  široce  umožnili  každému,  kdo  má  přístup  k  Internetu,  být  tvůrcem

nejrůznějších  formátů  sdělení.  Přitom však většina  dostupných obsahů vytvářených uživateli

(user-generated  content) dostupných  online  je  vytvářena  extrémně  úzkou  množinou  online

populace (Schradie, 2011).

Tento rozdíl  je vyjádřen slavným poměrem 90:9:1.  Podle této koncepce 1 % uživatelů

aktivně  a  často  obsahy  vytváří  (creators),  9  %  uživatelů  přispívá  příležitostně,  případně

interaguje jinými způsoby a 90 % uživatelů jen pasivně přijímá, konzumuje (tzv. Lurkers)28.

Poměry  uživatelských  typologií  i  kategorie  samotné  se  liší  v  závislosti  na  tématech

i struktuře online prostoru. Brandtzaeg a Heim ve své studii malých komunit prokázali poměr

20:30:50.  Podle  frekvence  a  různosti  užívání  představili  typologie  uživatelů  sporadics,

lurkers29, socialisers, debaters a actives (Brandtzaeg a Heim, 2011).

Podobný jev byl popsán i v souvislosti s užíváním Facebooku, kdy v rámci jedné sociální

sítě uživatel aktivně interaguje jen s omezeným počtem jejích členů a většinu členů jen pasivně

„monitoruje“ bez významné aktivní interakce (viz Box 5.2. Dunbarovo číslo).

27 EduTechWiki. [online]. [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://edutechwiki.unige.ch/en/Digital_divide 
28 NIELSEN, J. "90-9-1." Rule for participation inequality: Encouraging more users to contribute.  [online]. 2006

[cit. 2015-02-27] Dostupné z: http://www. useit. com/alertbox/participation_inequality. html
29 Člověk, který je součástí mlčící většiny, přispívající pouze výjimečně nebo vůbec ne, ale pravidelně sledující

příspěvky jiných uživatelů. Termín není myšlen pejorativně a naopak běžně používán samotnými uživateli při
popisování vlastní činnosti:  „I am just lurking“. Moment, kdy se poprvé uživatel  aktivně zapojí, je nazýván
„delurking“ (Preece et al, 2004).
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Výzkumná otázka Q4: Jak struktura zamýšleného publika ovlivňuje různé prvky

příspěvků?

5.5.4. Vliv zamýšlených publik na interakce na Facebooku

Ať už je však představa o publiku více či méně přesná, je pro chování uživatele klíčová.

Chápání publika ovlivňuje, co říkáme a jakým stylem. Tím je tato oblast spojena s problematikou

identity a její realizace na OSNS.  Nejistota ohledně skutečného publika a dosahu konkrétních

sdílných informací a určitá nepřesnost představy o zamýšleném publiku způsobuje napětí, které

přináší pro uživatele určité důsledky (Lampe et al, 2006).

Jak již bylo řečeno, jelikož je komunikace na Facebooku široce dostupná, interakce mezi

uživateli mohou mít důsledky za hranicemi zamýšleného publika (Binder et al., 2009). Například

existují případy, kdy lidé přišli o pracovní pozici, nebyli přijati na univerzitu nebo ztratili nárok

na  sociální  dávky  v  důsledku  rozporu  zamýšleného  a  skutečného  publika,  které  se  setkalo

s určitým jednáním na online sociálních sítích30. 

Dalším jevem, který situací dále komplikuje, je stírání rozdílů (či dokonce kolaps nebo

prolnutí) mezi kontextem a publiky, které v offline prostředí jsou stále fyzicky přítomné (boyd,

2010; Meyrowitz, 1985).

Box 5.4. Kolaps kontextů

Kolapsem  kontextů  je  označován  proces,  při  kterém  kvalitativně  rozdílné  vazby

reprezentující odlišné aspekty identity jsou zploštělé a nivelizované do jedné uniformní skupiny

jako například „přátelé“ nebo kontakty (boyd, 2010).

Na rozdíl od offline prostředí, který umožňuje přizpůsobit sebe-prezentaci specifickému

kontextu, v zasíťovaných publicích je obtížné oddělit kontexty mající rozdílný offline původ.

Nutnost vypořádat se s takovou situací vede k rozličným uživatelským strategiím jako například

udržování  určité  skupiny  mimo  profil  na  online  sociální  síti,  vytváření  více  účtů  nebo

autocenzuře ve smyslu sdílených informací (Vitak, 2012).

Ve svém důsledku je potom identita – prezentovaná na online sociálních sítích zatížených

kolapsem kontextů – komplexní, vícevrstevná „faceted identity“, které je prezentována odlišným

jedincům nebo skupinám v závislosti na sociální situaci (Farnham and Churchill 2011). Uživatelé

upravují či nastavují vlastní identitu na základě toho, kdo může „poslouchat“, anebo se snaží

vycítit nejmenší společný jmenovatel skupin (Bernstein, 2013).

30Teens  Are  Leaving  Facebook  For  Facebook.  Huffington  Post  [online].  [cit.  2014-06-15].  Dostupné  z:
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/11/teens-facebook_n_5127455.html 

33

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/11/teens-facebook_n_5127455.html


Box 5.4. Kolaps kontextů – pokračování

Toto je  dále  komplikováno faktem, že není  běžné,  aby se různá publika vyjadřovala jedním

stylem. Nicméně aproximace zamýšleného publika zpětně ovlivňuje způsob, jakým se uživatel

na Facebooku prezentuje. Proto také vědci začali zkoumat, s kým uživatelé OSNS interagují,

koho považují za součást svého publika a jak vnímají obtížnost určení publika dané povahou

dané online sociální sítě (Wilson et al, 2012).

5.5.5. Konflikty vyplývající z představ o zamýšleném publiku

Příbuzným pojmem jsou potom „critical social spheres“. Vědci takto popisují jev, kdy

pro  uživatele  napětí  jedné  sociální  skupiny  je  vážnější  než  napětí  ve  skupině  jiné.  Čím

heterogennější a početnější offline sociální sítě jsou komprimovány do jedné online sociální sítě

uživatele, tím větší je „viditelnost“ komunikačních aktů napříč těmito skupinami a tím větší je

pravděpodobnost vzniku konfliktní situace (Binder at al, 2009).

Předpoklad stojící  za touto hypotézou vysvětluje,  že v offline prostředí lidé přirozeně

a relativně jednodušeji udržují oddělenou komunikaci s různými sociálními skupinami, které se

značí  vlastními  normami  očekávaného  chování.  Toto  ovšem  není  případ  OSNS,  jmenovitě

Facebooku či alespoň mnoha jeho částí. danah boyd tuto situaci komentuje prostou ale důležitou

otázkou:  „How can teenagers be simultaneously  cool  to  their  peers  and acceptable to  their

parents?“ (boyd,  2007)31. Sami uživatelé  Facebooku považují  za nejnebezpečnější  z hlediska

potenciálních konfliktů vlastní zeď (profilovou stránku), zejména zveřejňování statusů či jiných

příspěvků a fotografií nebo videí (zejména označování lidí a komentáře náležící dané fotografii

či videu (Litt, 2012). V rámci níže nabídnutého schématu se pohybujeme v posledním poli. Zde

mě zajímalo, jak existence představy o publiku na Facebooku ovlivňuje chování uživatelů.

(Litt, 2012).

31Viz kapitolu 2.1.1. o změně role Facebooku v životě teenagerů v USA.
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6. Prezentace identity

“Nobody’s totally genuine online” (Turkle, 1997).

6.1. Identita v kontextu technologiemi zprostředkované komunikace

Pro zkoumání  identity je  rozhraní  filozofie,  psychologie,  sociologie  a  komunikačních

studií  oblast  nezbytná  pro  její  pochopení.  Téma  identity,  její  konstrukce  a  spravování

(management)  je  již  dlouho  etablováno  obzvláště  v sociopsychologii.  Rychlý  rozvoj

technologiemi zprostředkované komunikace a online sociálních sítí v poslední dekádě znamenal,

že také mediální teoretici zaměřili svou pozornost do této oblasti.

OSNS přináší svým uživatelů nejenom bezprecedentní způsoby spravování jejich sebe-

prezentace,  ale  také formuje jejich způsoby komunikace v širším slova smyslu.  OSNS jasně

přináší  nové  druhy  aktivit  spojených  formováním  identity,  ale  tyto  aktivity  by  neměly  být

zkoumány jako virtuální separované oblasti nesouvisející s “reálným” světem (Ellison, 2013).

Proto je nutné vzít tyto disciplíny v úvahu jako startovní body, které poskytují užitečné

definice  a  rámce,  které  mohou  být  detailněji  popsány ve  vztahu  k  OSNS.  Online  prostředí

pozměňuje  význam  toho,  co  bylo  tradičně  popisováno  jako  identita.  Lidé  mají  příležitosti

formovat identity na Internetu paralelně, na což bylo poprvé upozorněno již v 90. letech 20.

století.  Od této doby vědci  zmiňovali  mnohonásobnost  a  flexibilitu  identit,  které  mohou být

představovány online (Turkle, 1997).

V  kontextu  kultury  konstantní  publicity  a  prezentace,  lidé  tíhnou  k  neustálému

“vylepšování”  svých  sebe-prezentací.  V tomto  ohledu  tak  vytváří  unikátní  formu pochopení

komplexních realit, do kterých náleží. Prudká technologizace života současné západní civilizace

propojuje  více  a  více  každodenní  procesy sebe-formace s  novými digitálními  médii  (Sauter,

2013).

Někteří vědci dokonce v tomto ohledu předvídají, že jediná identita, která bude podstatná,

bude odvislá od stop, které zanecháme online. Jak naše identita byla nebo bude zaznamenána,

bude neoddělitelné, a proto taková identita bude přístupná pouze jako výsledek online vyhledání

(Horning, 2013).

6.1.1. Dvousměrná konstrukce identity

Identita  je  část  našeho  já,  kterými  my  jsme  známy  ostatním  (Altheide,  2000).  To

znamená, že procesy konstruování a spravování identity zahrnuje tzv. oznámení identity (identity

announcement).  Tato  oznámení  jsou  vytvořena  osobou,  která  se  tím vyjadřuje.  Identita  také

zahrnuje tzv.  umístění  identity (identity placement),  což je potvrzení vyjadřované identity ze
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strany ostatních lidí. Identita tak může být stanovena, pokud je zde soulad oznámení a potvrzení.

Jako taková identita nemůže být považována za zcela individuální (boyd, 2008). Proto také jiní

vědci navrhují, aby identita byla chápana jako produkt sociální interakce a prostředí. Následně je

prezentována odlišně v odlišných kontextech (Zhao et al, 2009). 

Jelikož struktura OSNS je heterogenní jak v rámci jedné sítě, tak mezi sebou navzájem,

žitá praxe dovoluje identitám existenci v mnoha vrstvách a různých rolích v jednom čase. To je

něco,  co  poněkud podkopává  tradiční  definici  identity  (Turkle,  1997)  a  zdůvodňuje  nutnost

uvažovat také sociální identity.

Box 6.1. Typy identit

Individuální identita Osobnostně vázaná sociální identita

Identifikace sebe jako určité 
osobnosti.

Aspekty identity, které jsou obzvláště ovlivněny 
členstvím ve specifických sociálních skupinách 
a sdílenými sociálními zkušenostmi plynoucími,
která dané členství implikuje.

Vztahově vázaná sociální identita Kolektivní identita

Pracovní vztahy (student – učitel), 
rodinné vztahy (rodiče – děti, 
sourozenci) nebo blízké osobní 
vztahy (přátelství, partnerství).

Sdílené reprezentace skupiny odvozené od 
společných zájmů a zkušeností. Také aktivní 
proces formování obrazu, jaká skupina je a jak 
si přeje být vnímána ostatními. 

(Brewer, 2001)

Je důležité podotknout, že sociální teorie identity uznává, že jedinci obvykle odvozují

vlastní identity od více než jedné sociální skupiny (Brewer, 2001).

Volatilitu termínu identita také reflektuje danah boyd a navrhuje, že identita může být

definována jako “sociální proces, který je proměnlivý a závislý na situaci” (boyd, 2008).

6.2. Selektivní sebe-prezentace

Online prostředí představuje v mnoha ohledech unikátní soubor faktorů, které ovlivňují

procesy  spjaté  s  identitou.  Diskusní  fóra,  chaty  a  OSNS se  liší  co  do  přítomnosti  nápověd

ohledně identit (například pohlaví nebo věk). Tyto prvky mohou být záměrně skryty, upravovány,

maskovány  či  zkresleny  (Sunden,  2003).  OSNS  mají  sociální  a  technologické  rysy,  které
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umožňují přetvářet, jak jedinec vidí ostatní i sebe. Výsledek používání těchto prvků je občas

nazýván “branding oneself online32. ”

Tento koncept zvýrazňuje, jak netriviální je oblast propojující identitu a OSNS. Na jedné

straně  existuje  patrná  touha  po  autenticitě,  na  druhé  straně  uživatelé  OSNS  nevyhnutelně

komunikují s různými publiky, které jsou spojeny s odlišnými osobními cíli (Ellison, 2013).

Na rozdíl od komunikace tváří v tvář, na OSNS různé kontexty umožňují jedinci si vybrat

jakou  identitu  oznámit  (announce)  a  jakou  spíše  skrýt.  Takto,  prostřednictvím  vybírání

a organizování  vlastních  vyjádření,  se  dá  dosáhnout  požadovaných  dojmů.  Na  OSNS  to

umožňují dva fenomény33:

6.2.1. Asynchronicita

Asynchronicita popisuje časovou diskontinuitu,  která je typická pro formy mediované

komunikace. To dává uživatelům šanci kontrolovat významy, které konstruují. V asynchronních

médiích uživatelé mohou více či méně vytvořit a upravovat příspěvky (například pečlivě vybrat

nejpříhodnější  fotografii).  Také  si  lze  vybrat,  kdy a  s  čím interagovat,  anebo  co  kompletně

ignorovat (Ellison, 2013).

6.2.2. Limitované nápovědy (Reduced cues)

Limitované množství prvků, které jsou třeba nezáměrně spojené s identitou, znamená, že

významná  část  informace  o  identitě  není  okamžitě  dostupná.  Proto  musí  být  explicitněji

vyjadřována.  Také  například  neverbální  prvky  komunikace  nemohou  příliš  usnadňovat

pochopení vyjádření (Ellison, 2013).

6.3. Diachronní pohled: Od anonymních po radiálně transparentní OSNS

6.3.1.Anonymní OSNS

Anonymní online prostředí může být považováno za nejvzdálenější protějšek komunikace

tváří  v tvář.  Co  se  týče  konstrukce  identity,  anonymní  online  prostory  byly  nevyhnutelně

studovány jak první, již v 90. letech 20. století. Bylo zjištěno v chatovacích místnostech nebo

32 Jedna  z  forem  je  označovaná  jako  mikrocelebrity.  Tento  fenomén  je  popisován  jako  způsob   vytváření
a udržování vlastní online identity jako komerční značky a očekávání, že stejně se prezentují i ostatní. Jde o nový
styl  vytváření  osobnosti,  který  zahrnuje  představování  známostí  za  účelem  vytvoření  iluze  přátelství  nebo
blízkosti, zveřejňování osobních informací, vnímaní a potvrzování publika jako skupiny fanoušků a používání a
informací pro zvětšení a udržení publika (Ellison, 2013).

33 Efekt selektivní sebe-prezentace byl elegantně dokázán v zajímavém experimentu. První skupina lidí ohodnotila
své sebevědomí poté, co se podívala do zrcadla. Druhá skupina lidí jej ohodnotila poté, co se podívala na vlastní
profil na Facebooku. Třetí skupina provedla toto hodnocení poté, co se podívala na Facebooku na profil někoho
jiného. Nejvyšší sebevědomí vykazovala druhá skupina, která se podívala na vlastní profil, zatímco nejnižší byl
zaznamenán u skupiny lidí, kteří se nejprve podívali na profil někoho jiného (Ellison, 2013).
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MUDs (Multi-User Dungeons) mají  uživatelé sklony se chovat,  jako by byli  někým jiným a

zdůrazňují své fantazijní identity (Bartle, 2004, Zhao et al, 2008).

Na  rozdíl  od  interakcí,  které  probíhají  tváří  v  tvář,  konstrukce  online  identity  v

anonymním prostředí není závislá na omezeních, která jsou spojená s existencí fyzického těla. Je

tomu  tak  díky  souhře  anonymity  a  disembodimentu34,  který  je  vlastní  pro  “technologiemi

zprostředkované prostředí, ve kterém vyvstávají nové způsoby formování identity” (Zhao et al,

2008).” Proto zde lidé obvykle buď explicitně hrají role, anebo jemněji tvarují vlastní online já

prostřednictvím vícenásobné, fluidní a flexibilní identity.

Specifický  termín  vázající  se  s  tímto  fenoménem  jsou  “Skrytá  já  (Hidden  selves)”

(Suler,  2002 in  Zhao  2008).  “Přepínání”  mezi  různými  identitami  je  přirozené,  jelikož  není

obtížné prohlížet si a kontrolovat vlastnosti a tyto variabilně kombinovat v interakci s ostatními.

Proto to,  co může být vnímáno jako jedno “já” bez ohledu na kontext,  může vlastně být “a

conglomerate of selves” (Turkle, 1995).

Souhru virtuálního a offline prostředí lze ukázat na případech, kdy virtuální zkušenosti

ovlivnily percepční a emoční kontext s důsledky přenesenými do offline prostředí. Kasuistika

ženy, které zkušenost z MUD pomohla přijmout a vypořádat se s tělesným handicapem, je často

citována (Turkle, 1997). Jeden z prvních “kánonických” popisů zkušeností překračující z MUD

do světa offline, je Příběh o stromu (A Story about a Tree)35, široce považován za text otevírající

diskuzi o mezilidských vztazích ve virtuálním světě.

6.3.2. Neanonymní OSNS

V posledních letech se však hlavní pozornost výzkumu přeorientovala na méně anonymní

prostředí,  což  sleduje  růst  takového  typu  OSNS.  Vědci  nepřekvapivě  shrnuli,  že  chování

uživatelů je odlišné od předchozího případu. Důležitost tohoto sdělení tkví spíše v tom, že online

svět přestal být vnímán jako monolitický a homogenní. Naopak, v online prostředí konstrukce

identity závisí na mnoha faktorech, které definují danou OSNS (Zhao et al, 2008).

34 The Disinhibition Effect  (a velmi úzce související The Disembodiment Effect) je rozvolňování či  kompletní
opuštění sociálních restrikcí a limitů, které by byly jinak přítomné v komunikaci tváří v tvář. Vyskytuje se jako
výsledek anonymního prostředí a uspokojení publika. Jinými slovy jde o překonávání limitací fyzického těla
prostřednictvím elektronických pomůcek (Suler, 2004).
Rozlišují se dva typy disinhibičního efektu; benigní a toxický. Benigní odkazuje k situacím, ve kterých jsou lidé
pozitivnější,  než  by  byli  v  offline  interpersonální  komunikaci.  Naopak  toxický  popisuje  situace,  kdy  lidé
překračují morální a sociální normy, které by respektovali v jiném prostředí (Suler, 2004). Šest faktorů, které toto
ovlivňují jsou blíže popsány v (Suler, 2004) a (Šimáková, 2012). 
Nástup neanonymních OSNS si vyžádal redefinovaný pohled, který tvrdí, že vědomí těla v offline světě má
přímý efekt na chování v online světě. Sdílení fotografií či videí coby velmi základní praxe online interakcí činí
fyzické tělo zřejmou částí sebe-prezentace umožněnou a zprostředkovanou technologiemi (Sauter, 2012).

35 A  Story  about  a  Tree.  Raph  Koster´s  Website [online].  1998.  vyd.  [cit.  2014-10-26].  Dostupné  z:
http://www.raphkoster.com/gaming/essay1.shtml 
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Například  v  neanonymních OSNS existují  jisté  přímé a  vědomé odkazy mezi  offline

a online identitou. Tato propojení mohou být dána společenským a sociálním kontextem nebo

fyzickými vlastnostmi uživatele. To poněkud znesnadňuje konstruování nekonzistentní identity,

což nastane v případě, že oznámení identity (identity announcement) není potvrzeno příjemci

sdělení. Toto reflektuje termín “Anchored relationship” (ukotvení vztahů), který popisuje fakt,

že online vztahy jsou odvozeny od offline vztahů nebo je rozšiřují (Zhao et al,  2008). Proto

uživatelé takového typu OSNS prezentují spíše tu část vlastní identity, o které si myslí, že bude

potvrzena ostatními bez zbytečného váhání (boyd, 2008). To je něco, co nemusí být bráno v

úvahu v anonymním online prostředí.

V neanonymních  OSNS,  kde  je  pravděpodobné,  že  deviantní  chování  bude  nějakým

způsobem potrestáno, “skutečné já” (True self) může být upozaděno. Ani  skryté já (Hidden

self) nemusí odpovídat sdíleným normám, a proto se může uživatel zaměřit na vyjádření sociálně

žádoucích  identit  a  přesvědčení.  Tento  koncept  je  nazýván  “Hoped-for-possible  selves”

(Yurchisin et al., 2005 in Zhao et al., 2008). 

Facebook samotný se skládá z různých prostředí, které se navzájem značně liší. Některé

podoblasti přítomné na Facebooku jsou více personalizované ve smyslu vlastnění a kontroly, což

ovlivňuje konstruování  identity v rámci  sociálních sítí  (Hodkinson,  Lincoln,  2008).  Uživatel

může být členem uzavřené skupiny, kde se všichni navzájem velmi dobře znají. Takový prostor

pravděpodobně slouží specifickým účelům, takže vyjádření identity s tím musí zůstat v souladu

a může  být  odlišné  od  méně  kontrolovatelného  prostoru.  Čili  jaký  druh  identity  bude

prezentován závisí na podmínkách, ve kterých se uživatel právě nachází (Strano, 2008).

Na tomto místě se je vhodné poznamenat, že Facebook v mnoha ohledech odrazuje od

takovéto “hry” s identitami. Mark Zuckerberg řekl, že “existence dvou vlastních identit je ukázka

nedostatku integrity.” Každý uživatel by měl mít jeden účet, obvykle velmi těsně spjatý s offline

prostředím  (Ellison,  2013).  Toto  tvrzení  je  podpořeno  výzkumem,  který  odhalil,  že  dojmy

získané z profilu na Facebooku a dojmy získané z interakce tváří  v tvář se příliš  neliší,  což

znamená,  že  profily  na  Facebooku  do  značné  míry  přesně  zobrazují  offline  identity

(Weisbuch et al, 2009).

6.3.3. Radikálně transparentní OSNS

Nejpopulárnější současné OSNS lze považovat za protipól anonymních online prostředí.

Zveřejňování  osobních údajů je nutnost pro plnou participaci na sociálních sítích,  které  jsou

(obzvlášť v případě Facebooku), plně zakotveny v offline vztazích a sociálních sítích. Proto není
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překvapivé, že na nejčastěji používané OSNS 92 % teenagerů figuruje pod vlastním jménem. To

dělá tento prostor velmi vzdáleným od anonymních sítí.

Graf 6.1. Zveřejněné informace na Facebooku teenagery

zdroj: (Livingstone, 2008, upraveno autorem)

Takový posun musí mít výrazný efekt na identity management. V minulosti se proslavilo

rčení “Na Internetu nikdo neví, že jsi pes” odkazující k vymyšleným identitám. Naproti tomu

v souvislosti s Facebookem, vědci spíše hovoří o radikální transparentnosti36, což vypadá jako

naprostý opak.

Box 6.2. Spotify – “Oversharing”

Ilustrativním příkladem radikální  transparentnosti  může být  Spotify – volně přístupná

služba,  kterou  mohou  používat  lidé  s  účtem  na  Facebooku.  Na  tuto  síť  je  všem  přátelům

uživatele sdíleno, co daný uživatel poslouchá na Spotify. Samozřejmě ne všichni jsou z něčeho

takového nadšeni,  a proto  zapojují  obranné mechanismy. “Jeden muž ve  skupině  přiznal,  že

poslouchá Kelly Clarkson častěji než jiné interprety. Nyní ale vybírá spíše písně od Bon Jovi,

aby  obnovil  svou  maskulinní  image  v  rámci  své  sociální  sítě.” Protireakce  na  radikální

transparentnost  je  dobře  vidět  v programech jako je  Bettertaste,  který  upravuje funkcionalitu

Spotify odpovědnou za sdílení, a tak předkládá sociální síti uživatele odlišnou (a normativně

vhodnější) hudbu, než jakou uživatel skutečně poslouchá (Phelps, 2011).

36 Termín  radikální  transparentnost  je  historicky  spojen  se  zvyšujícím  se  veřejným  charakterem  počítačem
zprostředkované komunikace, především v prostředí Internetu (Forreign Affairs, 2001). V současné době se tento
termín používá především v kontextu korporátním, politickém (e. g. WikiLeaks), vzdělávání nebo open source
transparentnosti. Co se Facebooku týče, tento termín se váže k představě, že lidé budou nejvíce benefitovat,
budou-li maximálně transparentní (boyd, 2010).
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Snapchat může být považován za další příklad posunu k méně transparentním OSNS.

Základem užívání této sítě je omezená “trvanlivost” nastavená ke sdíleným obsahům tak, že tyto

obsahy jsou po určité době (obvykle velmi krátké) smazány.

6.4.Idealizovaná nebo rozšířená identita?

Někteří  vědci  tvrdí,  že  profily  na  OSNS  jsou  používány  k  vytváření  a  udržování

idealizovaných identit (Manago et al, 2008). Tento přístup se nazývá “Idealized virtual-identity

hypothesis”.  Tato  hypotéza  předpokládá,  že  jsou  prezentovány  idealizované  charakteristiky,

které neodráží skutečné vlastnosti daného uživatele. Proto dojmy vytvořené na základě profilů na

OSNS odráží ideální sebehodnocení uživatele, spíše než jaký skutečně je (Back et al, 2009). 

Odlišný přístup tvrdí, že OSNS vytváří rozšířený sociální kontext, ve kterém uživatelé

neváhají vyjadřovat své skutečné vlastnosti. To umožňuje ustavit přesnou vzájemnou percepci na

ose  uživatel-publikum  (Back  et  al,  2009).  Tento  přístup  se  nazývá  “Extended  real-life

hypothesis”.  Je tomu tak proto, že OSNS kumulují a propojují více rozličných zdrojů, které

odráží různá osobní prostředí. Vědci klonící se k tomuto přístupu vidí OSNS jako nové sociální

prostředí,  které  umožňuje  vyvíjet  a  vyjadřovat  identitu  nebo  dokonce  vícenásobné  identity

(Sauter, 2013).

Identita  je  v  tomto přístupu definována jako pre-existující  realita,  o  kterou může být

postaráno  mnoha  různými  způsoby.  Může  být  vyjádřena,  obohacena  nebo  narušena

prostřednictvím interakce s jinými oblastmi světa online (Mendelson, Papacharissi, 2011). 

Kromě výše zmíněného, vytvoření idealizované identity je složité i proto, že profily na

OSNS  (a  speciálně  na  Facebooku)  obsahují  informace,  které  jsou  obtížně  kontrolovatelné.

Například reputace uživatele  může být ovlivněna příspěvky lidí  v rámci  kontaktů.  Za druhé,

členové uživatelovy sociální sítě často poskytují, jakkoliv nezáměrně, poskytují zpětnou vazbu o

jeho profilu. Když vědci tyto dvě hypotézy testovali, výsledky hovořili pro  extended real-life

hypothesis. Autoři nenašli důkazy naznačující sebe-idealizaci a shrnuli, že uživatelé nepoužívají

své profily na OSNS, aby vytvořili a spravovali vlastní idealizovanou virtuální identitu. OSNS se

tak může stát “efektivním médiem pro vyjádření skutečné identity” (Back et. al., 2009). To je v

souladu s široce uznávaným pohledem na identitu a její management, který předpokládá různé

oblasti identity, které jsou vyjadřovány v odlišných situacích a kontextech (Zhao et al, 2008)37.

37 Skutečnost  je  nicméně  poněkud  komplikovanější,  viz.  Selektivní  sebe-prezentace.  Zmíněný  experiment
podporuje spíše Idealized virtual-identity hypothesis.
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Toto ovšem nemá naznačit, že by identita nebyla aktivně formována či upravována. To se

děje i v situacích, kdy jsou jedinci zcela identifikovatelní. Náctiletí uživatelé OSNS si jsou plně

vědomi vlastní reputace online a pečlivě hlídají jak obsahy, tak svá vystoupení v rámci síťových

médií.  Stále  se  snaží  zdůraznit  pozitivní,  žádoucí  znaky  a  upozadit  nedostatky  na  svých

profilech, ale ty zůstávají “do značné míry v souladu s jejich offline identitou” (Zhao, Grasmuck,

& Martin, 2008).  Kupříkladu tlačítko “Like” se zdá být silným indikátorem sociálního statutu.

Proto uživatelé modifikují a upravují vlastní profily a obsah na Timeline tak, aby získali co nejvíc

“likes” a naopak mažou fotografie, které příliš “nezabodovaly”.

Vědci  dále  rozpracovali  odlišnou  charakteristiku  identit  v  neanonymních  online

prostředích.  Přesněji popsali  propojení sebe-reprezentace a každodenní žité zkušenosti.  danah

boyd tvrdí, že teenageři obvykle nevytváří absolutně nové online identity. Spíše zkouší různé

druhy  chování,  stylů  a  vystupovaní,  které  mají  mnoho  společného  a  tvoří  více  či  méně

koherentní celek (boyd, 2008).
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7.Metodologie

7.1.Ospravedlnění vybrané metody

7.1.1.Proč kvalitativní výzkum

Kvalitativní  výzkum je  optimální  typ  výzkumu,  je-li  cílem rozšířit  znalosti,  vyjasnit

konkrétní problémy,  identifikovat škálu chování,  vysvětlit  a prozkoumat motivace či  postoje,

identifikovat odlišné skupiny či generováním hypotéz udat směr dalšímu výzkumu.

Hlavními důvody této volby je zaměření se na pochopení spíše než na deskripci, což je

v souladu s komplexitou diskutované problematiky. Menší počet respondentů umožňuje hlubší

interakci, těžit z volnější diskuse, a tedy bohatšího jazyka vázajícího se k tématu. Proto je také

vhodnější než kvantitavní výzkum ke zkoumání sociální a kulturní reality (Martinez, 2008). Pro

tyto své vlastnosti, ale i z důvodů technické dostupnosti je kvalitativní výzkum často volenou

metodou  pro  mnoho  výzkumů  v  rámci  mediálních  studií  (boyd,  2008;  Marwick,  2011;

Hodkingson a Lincoln, 2007).

7.1.2. Proč projektivní techniky

Téma zamýšlených publik a s tím spojený efekt na sebe-prezentaci a vyjadřování identity

na Facebooku je obecně obtížně přístupné. Není běžné, časté ani jednoduché o těchto konceptech

přemýšlet a hovořit. Toto platí ještě možná více pro teenagery. 

Základní premisou projektivních technik je získání bohatších informací na základě volné

a spontánní  diskuse respondentů  (Martinez,  2008).  Projektivní  techniky jsou schopné odhalit

nejniternější myšlenky a pocity; jinými slovy podstatu individuality (Donoghue, 2000). Nejsou

používány k tomu,  aby měřily či  kvantifikovaly,  nýbrž aby odhalovaly představy,  postoje či

motivace, které mohou být obtížně vyjádřitelné. Projektivní techniky pomáhají výzkumníkům

vstoupit  do soukromějšího  světa  respondentů  a odhalit  jejich  názory způsobem,  který  jim je

příjemný (Webb, 1992).

Projektivní  techniky  zahrnují  použití  vágních,  vícevýznamových,  nestrukturovaných

stimulů či situací, do kterých respondenti promítají vlastní osobnost, postoje nebo názory, tak

aby danou situaci strukturovali. Proto by charakter stimulů měl nabídnout dostatečnou oporu pro

vyvolání asociací, které jsou zájmem výzkumem. (Gordon a Langmaid, 1988)

Dalším z kladů této metody je, že obzvláště pro teenagery účastníky výzkumu mohou být

úkoly zábavné, především je-li samotným respondentům poskytnut prostor nejen pro deskripci

ale i pro interpretaci (Donoghue, 2000). 
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Při používání projektivních technik vědci hovoří o třech úrovních, na kterých se diskuse

může odehrávat. Jsou jimi:

 Racionální  úroveň:  vnější,  nejpřístupnější  vrstva,  vědomá  dimenze  spojená  s

objektivním světem.

 Motivační a emoční úroveň: naráží na hlubší aspekty osobnosti, představuje subjektivní

svět účastníků výzkumu

 Symbolická úroveň: na této úrovni lidé podvědomě spojují a kombinují ideje a symboly

(Martinez, 2008).

Projektivní techniky mohou být konkrétně použity ve třech následujících podobách:

 Projektivní mechanismus může zcela integrován do strukturované diskuse, ze které

přirozeně  vyplývá.  Příkladem může být  otázka  „S jakými  skupinami  lidí  přichází  na

Facebooku do kontaktu vaši spolužáci?“.

 Předem určené personifikační otázky či aktivity. I v tomto případě účastníci výzkumu

pravděpodobně promítají vlastní pohled do poskytnuté odpovědi. Tyto aktivity lze použít

kreativně,  takže  lze  respondenty  požádat,  aby  vybrali  karty  s  obrázky  (například

z deskové hry Dixit), které symbolizují nějakou vlastnost, jejich publika na Facebooku

a toto spojení vysvětlili.

 Třetí  běžnou  variací  projektivních  technik  je  tvorba  koláží,  kdy  lze  použít  materiál

z předchozích aktivit a například přiřazovat k sobě příbuzné jevy. Tato technika umožňuje

analyzovat  jak  obrázky  a  obsah,  tak  i  podporuje  skupinovou  diskusi  nad  tématem

(Martinez, 2008).

7.1.3. Proč focus groups (skupinové diskuse)

Podstatným důvodem pro  užití  focus  groups  je  fakt,  že  projektivní  techniky fungují

mnohem lépe a dokáží obstarat mnohem více informace v rámci skupiny než při standardním

rozhovoru (Martinez, 2008).

Strukturovanou  skupinovou  diskusi  jsem  vybral  také  proto,  že  umožňuje  sledovat

účastníky výzkumu, jak vykládají rozdílné sociální zkušenosti. Dále skupinová dynamika nejen

stimuluje  spontaneitu  reakcí  a  odpovědí,  ale  také  podporuje  interakci  a  spolupráci  mezi

účastníky, což může posunout diskusi za hranice rozhovoru (Murumaa a Siibak, 2012).

Sekundárním důvodem pro kvalitativní výzkum byl fakt, že v rámci diplomové práce se

nenabízí šance provést kvantitativní výzkum, který by splňoval podmínky reprezentativity a byl

by tak zobecnitelný. Je tomu tak z důvodů chybějící relevantní statistické opory neumožňující
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ani  kvótní,  ani  náhodný  výběr.  Také  samozřejmě  technická,  časová  a  finanční  náročnost  je

bariérou takového typu výzkumu.

7.1.4. Precedenty v mediálních studiích

Studie používající projektivní techniky v rámci mediálních studií, a dokonce výzkumu

publik na OSNS, byla provedena v Estonsku s cílem odhalit jaké typy lidí či skupiny publik

předpokládají  mladí  uživatelé  Facebooku v  rámci  svých interakcí.  V tomto případě  studenti

estonské vysoké školy kreslili obrázky typů uživatelů, které považovali za často se vyskytující na

Facebooku.  Následně  vysvětlovali  charakteristiky  obrázků  a daných  typů  uživatelů  a  jejich

způsoby používání Facebooku (Murumaa a Sibaak, 2012).

Většina  výzkumů  v této  oblasti  byla  vedena  formou  individuálních  rozhovorů.  To

umožňuje lepší zaměření na každého respondenta,  ale na druhou stranu postrádá skupinovou

dynamiku. Čili skupinovou diskusi lze považovat za komplementarní k jiným formám výzkumu

s ambicí doplnit to, co nemusí být zjištěno jinými formami výzkumu.

7.2. Typy projektivních technik

7.2.1. Slovní asociace

Při použití této metody je respondentům prezentován stimul a jejich úkolem je říci první

slovo, obraz, myšlenku, koncepty, nebo představu, která je daným objektem vyvolána. Je vhodné

tuto  techniku  zařadit  na  začátek  výzkumu,  jelikož  pomáhá  účastníkům „dostat  se  do  děje“

a seznámit se s tématem (Martinez, 2008).

7.2.2. Konstrukce

Respondenti jsou požádáni, aby vymysleli krátký příběh na základě nabídnutého stimulu.

Velmi často je jedna nebo více osob zobrazeno v dvojznačných situací a respondenti mají za úkol

popsat předpokládané role a chování osob (Burns a Lennon, 1993).

7.2.3. Projektivní dotazování

Respondentům jsou dány nedokončené věty, příběhy nebo rozhovory. Jejich úkolem je

tyto rozhovory dokončit. Tím, že oni sami v příběhu nefigurují, mohou bezpečně sdělit vlastní

myšlenky, které by z různých důvodů nechtěli prozradit (Webb, 1992).

7.2.4. Role-playing

Při  této  technice  jsou  respondenti  požádáni,  aby  se  vžili  do  popsané  role  a  zahráli

specifickou situaci či koncept.
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7.3. Analýza a interpretace dat

Kvalitativní analýza a interpretace projektivních technik není odlišná od jiných metod

kvalitativního výzkumu obecně.  Nejsou zde  žádné  systémy vyhodnocování  nebo tabulování.

Místo  toho  popisování  a  vysvětlování  vlastních  projekcí  respondenty  formuje  data,  která

následně vyžadují uspořádání a interpretaci, což mimo jiné často zahrnuje i sémiotickou analýzu

(Gordon a Langmaid, 1988).

7.3.1. Nevýhody projektivních technik

Prvotní  nevýhodou  této  formy  výzkumu  je  velká  komplexita  získaných  dat  a  tomu

odpovídající dovednosti kladené na výzkumníka. Druhým limitem těchto metod bývá neochota

respondentů účastnit se některých aktivit (například role-playing) nebo nepochopení   techniky

samotné (Donoghue, 2000).

7.3.2. Výhody projektivních technik

Mezi  výhody těchto  metod  patří  množství,  bohatost  a  přesnost  informací,  které  jsou

získány. Toto platí především, je-li výzkum zaměřen na přesvědčení, hodnoty, nebo motivace

(Webb, 1992).

Tyto techniky mohou být uvedeny ve fázích kvalitativního výzkumu, kdy se respondenti

cítí  příjemně,  již  si  zvykli  na  moderátora38.  Hodnocení  jsou  obvykle  dobře  maskována  a

respondenti si tak nejsou vědomi účelu úkolu a nemohou tak nevědomky ovlivnit vlastní chování

či odpovědi – například odpovídat podle toho, jaké si myslí, že výzkumník chce slyšet odpovědi

(Donoghue, 2000).

7.4. Design studie

7.4.1. Výběr respondentů

Pro výběr respondentů byla použita metoda typická pro kvalitativní výzkum, a to metoda

sněhové  koule  (Snowball  method).  Připravil  jsem krátkou  anotaci  výzkumu  a  jeho  účelu  a

oslovil  jsem teenagery starší  16 let,  které  znám ze  skautského oddílu.  Požádal  jsem je,  aby

oslovili několik svých spolužáků, tak aby vznikla skupina, kde bude menšina lidí, kteří se znají i

lidé, kteří se navzájem neznají. 

Takto bylo vybráno celkem 8 účastníků výzkumu. První část výzkumu probíhala formou

strukturované  skupinové  diskuse.  Poté  následovala  druhá  fáze  výzkumu,  která  rozvíjela

diskutovaná  témata  formou  hloubkového  rozhovoru.  Původním záměrem bylo  mít  více  než

8 účastníků ve skupině, tak aby skupina byla názorově dostatečně pestrá a dynamická. Nicméně

38 Platí v případě focus groups.
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se ukázalo, že výzkumné aktivity byly natolik komplexní, že větší počet účastníků by se obtížně

řídil a navíc účastníci velmi čile spolupracovali a aktivně reagovali na vyřčené myšlenky, což

bylo podpořeno komornějším složením.

7.4.2. Popis výzkumu

Jelikož  projektivní  techniky  vyžadují  určitou  sociální  dynamiku  a  interakci  mezi

respondenty, byla zvolena metoda skupinové polostrukturované diskuse (focus group), kdy byly

připravené  tématické  oblasti  se  specifickými  otázkami.  Zároveň  byl  ponechán  prostor  pro

improvizaci, která umožňovala upřesnění nebo detailnější popis specifických oblastí zmíněných

respondenty.

Jako  rozehřívací,  startovací  úkol,  jehož  cílem  bylo  uvést  účastníky  výzkumu  do

problematiky, jsem zvolil jednoduchou aktivitu, kdy respondenti říkali a psali asociace, jaké se

jim vybaví, když se řekne Facebook a jeho uživatelé. 

Následovala  již  složitější  činnost,  při  které  respondenti  vybírali  z  rozložených  karet

s nejrůznějšími obrázky z deskové hry Dixit ty, s jejichž pomocí dokázali popsat určitý aspekt

lidí, se kterými na Facebooku interagují. 

Touto projektivní technikou vznikl soubor vlastností či jevů spojený s lidmi, s jakými

respondenti  přichází do kontaktu. Tyto vlastnosti a jevy poté respondenti  použili k vytvoření

typologií uživatelů Facebooku.

K definovaným skupinám uživatelů,  s  jakými  se  setkávají  účastníci  výzkumu dostali

prázdný  profil,  tak  jak  na  Facebooku  vypadá  a  jejich  úkolem  bylo  tento  profil  vyplnit.  K

dispozici  měli  prázdné  statusy,  které  vyplnili,  tak  jak  si  myslí,  že  by  je  vytvořil  daný  typ

uživatele, komentáře, jakými by komentoval příspěvky jiných a mnoho dalších informací, které o

sobě uživatel na svém profilu uvádí. Také měli možnost přidávat komentáře a vlastní příspěvky

podle toho, jak si mysleli, že by s tímto typem interagovali ostatní.

Na základě takto vytvořených profilů a typologií publik, následovala polostrukturovaná

diskuse s otázkami cílenými na procesy vzniku diskutovaných představ.
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8. Výsledky a interpretace

8.1. Výzkumná otázka Q1: Jaké typy zamýšlených publik existují? 

Tabulka typů zamýšlených publik a jejich charakteristik

8.1.1.Přidavači

Asociace: talent,  rádoby párty,  náhled do soukromí,  falešná dokonalost, sdílnost,  větší

otevřenost, propojenost, „přátelství“

Název  typu  uživatelů  „Přidavači“  respondenti  odvodili  od  častého  až  excesivního

přidávání nových kontaktů do své sítě. 

Ono přátelství v uvozovkách popisuje situaci,  kdy si uživatelé uvědomují, že v rámci

jejich přátel na Facebooku existuje spoustu různých skupin, k nimž jsou jejich vazby různě silné;

k většině z nich jsou však slabé. Velké množství těchto přátel39 vede u Přidavačů k faktu, že jsou

vnímáni  jako  uživatelé  s obecně  poněkud  slabšími  přátelstvími,  jelikož  se  předpokládá,  že

vzdálené kontakty tvoří velkou většinu sítě každého uživatele.

Přidavači pracují s představou velkého publika, což v jejich případě ovlivňuje selekci

příspěvků,  které  musí  splňovat  přísná  kritéria.  Následující  citace  odkazují  k  předpokládané

významné selekci a pečlivě promýšlené prezentaci, chování a komunikaci. 

„Profilovka... Vypadají tam dobře, protože už mají hodně přátel, takže hodně lidí si už o

nich něco myslí.“

„Já si myslím, že takovýhle lidi přidávaj jen fotky, který jsou absolutně perfektní. Fakt se

s tím snažej. Si daj třeba den na to, že fotěj novou profilku.“

(O rádoby párty) „Když dáš na Facebook fotku z párty, která byla absolutně nudná, ale

vypadá to jako strašná hitovka.“

39 Respondenti kladli zřetelný důraz na rozlišení přítele v offline prostředí a na Facebooku. V souvislosti s kontakty
na Facebooku používali termín „ten, koho mám v přátelích“. Nicméně pro jednoduchost a zachování oficiální
terminologie nepoužívám tento výraz v hlavní části textu.

48

Přidavači Fakes Hobby lidi Celebrity Nudysti Odhalení
větší otevřenost přetvářka odlišnost popularita trapnost větší otevřenost
rádoby párty uzavřenost sdílení koníčků obdiv nuda rádoby párty
náhled do soukromí vyvržení zaměřenost příspěvků ovládání druhých nerozvážní náhled do soukromí
talent skrývání filmy, seriály sláva nesvázanost
sdílnost talentovaní sdílnost
propojenost hledání sebe
falešná dokonalost odvážnější
„přátelství“



Ve zjednodušeném profilu, který respondenti pro tento typ uživatelů sestavili, vytvořili

jako jednoho z mnoha přátel  osobu „Mám hodně přátel.“  Toto,  stejně jako značné množství

„likes“ a komentářů, které jejich příspěvky získají, odkazuje k budování sociálnímu kapitálu v

rámci zamýšleného publika. V rámci této strategie je zřejmé i používání fiktivních údajů, které

ovšem nejsou zamýšleny zcela vážně a cílem není přesvědčit ostatní o jejich pravdivosti. Jsou

spíše součástí výstavby profilu a celkové komunikace na Facebooku jako takové.

„Města, kde bydlej... třeba tam maj třeba New York, Paříž, Londýn a přitom bydlej třeba

v Brně.“

Jiným prvkem,  kterým respondenti  představili  profil  přidavače,  byly statusy  „Nějaký

kalby?“ a „... se cítí smutně.“

„Prostě čekaj, že tam bude hodně utišujících komentářů, aby přitáhl pozornost, aby lidi

věděli, že existuje, že je zajímavej.“

„Na tom Facebooku to potom vypadá, že jsou populární.“

Podstatným motivem pro přidavače je vyvolání nebo spíše získání reakcí a zpětné vazby

na své příspěvky. Snaží se kalkulovat s tím, jaký druh příspěvků se setká s pozitivní odezvou a

podle toho se rozhodne, co tento cíl naplní lépe. 

„Když tam dávají takovéhle věci, tak už se rovnou podíváte na jeho profil a všechno mu

tam volajkujete. Když má hodně lajků, tak je asi hezkej, tak se na něj podívám.“

„Třeba  něco  strašně  banálního  je  hodně  lajkovaný.  Je  milovanej  za  něco  strašně

obyčejnýho, tak lidi chtěj zjistit, proč je tak oblíbenej.“

Tyto poslední citace ukazují, že statusy i jakékoliv jiné příspěvky na Facebooku mohou

sloužit jako iniciátor další interakce nebo přinejmenším mají přilákat pozornost publika i k jiným

příspěvkům daného uživatele. 

8.1.2. Fakes

Asociace: uzavřenost mimo Facebook, vyvržení, přetvářka, skrývání

Jako  další  typ  zamýšleného  publika  účastníci  výzkumu identifikovali  falešné  profily,

které nazvali anglickým ekvivalentem „Fakes.“ Takový profil se vyznačuje uvedením falešného

jména bez reálného podkladu, což je hodnoceno v tak neanonymní síti jakou Facebook je, jako

minoritní jev. Nicméně respondenti považují tento typ uživatelů za poměrně běžný a mají s ním

osobní zkušenost.

Je nutné podotknout, že účastníci výzkumu, často poukazovali na obtíž udržet takový

profil „v chodu“. To je dáno tím, že struktura sociálních sítí uživatelů Facebooku odráží z větší
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části  sociální  struktury mimo Facebook.  Navíc i  technické specifikace Facebooku činí velmi

složitým zcela vymyšlenou identitu udržovat. Účastníci výzkumu také odkazovali k zavedeným

normám chování na Facebooku a jejich absenci u tohoto typu profilu.

„Se to rychle pozná. Údaje nedávaj smysl. Třeba tam jsou 3 různý lidí na fotkách. Nebo

podle chování.“

„Tam nemají žádnou normální fotku jako třeba u zrcadla.“

Obtížnost udržení důvěryhodnosti profilu, který nemá žádnou reálnou oporu, vede spíše

ke hře akceptované nejen uživatelem stojícím za daným profilem, ale i lidmi, který s ním, coby

falešným profilem interagují.

„Já jsem ho znala offline a věděla jsem, že je to fejkovej profil, ale byla sranda si s ním

takhle psát.“

Motivací, kterou účastníci výzkumu připisovali uživatelům za tímto druhem profilu, byla

popularita. Ta však nebyla jednoduše připsána autoru profilu, který musí být alespoň dohodnutě

neznámý. Popularita byla spíše spojená s daným profilem, s fiktivní postavou jakoby z knížky či

vymyšleným hrdinou, se kterým se autor do nějaké míry identifikuje.

Nicméně falešné profily nejsou vnímané nutně negativně. Naopak respondenti přemýšleli

i o potenciálních pozitivech a motivacích stojících za vytvořením a udržováním takového profilu.

„Třeba se v tom částečně vidí. Dá tam třeba jiný fotky, ale komentáře píše svoje. Ty lidí

ho pak berou líp, že něco umí. Třeba si myslí, že není tak hezkej, ale že umí komunikovat.“

„Pocity  a  zážitky  píše  za  sebe  a  tím  se  jako  vylepší.  A  lidi  ho  pak  berou  o  hodně

kladnějc.“

8.1.3. Hobby lidi

Asociace:  odlišnost  od  ostatních  uživatelů  (ve  smyslu  speciálního  zájmu)  a  sdílení

(koníčků),  zaměření  veškerých příspěvků (videa,  odkazy,  články,  fotografie...)  na dané téma,

sledování celebrit, filmy, seriály

Další  skupinou uživatelů,  která  vytanula z  výzkumu jsou lidé,  kteří  svůj  profil  velmi

výrazně  zaměřují  na  jedno  konkrétní,  jim  blízké  téma.  Tito  uživatelé  sledují40 významné

osobnosti, pořady či značky dané oblasti. Respondenti předpokládali určité typické rysy jejich

komunikace, povahy a chování, které se s velmi úzce zaměřenými profily pojí. 

„Nemaj ani svoji fotku sami sebe.“

40 Míněno ve smyslu funkce Follow.
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„Je nezadanej,  protože  řeší  jen strašně holčičí  nebo strašně klučičí  věci,  že  si  s ním

nemůžou rozumět.“

Velmi  častým  jevem  je  prezentace  fotografií,  které  se  vážou  k  hlavnímu  tématu.

Respondenti  si  tento  typ  uživatelů  představili  na  příkladu  fanoušků  aut  a  opět  vytvořili

jednoduchý profil  složený z  několika prvků.  Na rozdíl  od ostatních  typů uživatelů,  v  tomto

případě byl kladen větší důraz na filmy a seriály, které tento uživatel označí jako své oblíbené.

„Jsou to jejich sny hlavně.“ 

Tento komentář se váže k faktu, že zpravidla se nepředpokládá, že to, co tito uživatelé

sdílí, skutečně vlastní či umí, ale spíše k tomu, co by se dalo považovat za projevení tzv. hoped-

for-possible self. Tento koncept je přitom těsně spjat s anonymními OSNS (Yurchisin et al., 2005

in Zhao et al, 2008). 

Jiným prvkem, který byl použit při tvorbě profilu typizovaného uživatele této skupiny,

byly zprávy a konverzace – opět vázající se úzce k jednomu tématu. 

Zpráva: Slyšel jsi, že se rozpadl TopGear?

Status: BMW je nejlepší.

Odpověď: Já radši škodovku. 

8.1.4. Celebrity

Asociace: sláva, popularita, obdiv, talentovaní, umění ovládat druhé – podmanění

V tomto  případě  se  nejedná  o  celebrity  per  se,  ale  o  celebrity  čistě  v  rámci  aktivit

na Facebooku. Vyznačují se značným počtem přátel a následovníků. Co se týče popularity, je

nicméně  třeba  dodat,  že  se  nejedná  o  jednoduchý  koncept.  Respondenti  zmiňovali,  že  její

projevy jsou často na Facebooku zveličené a větší než mimo něj. 

Obecným znakem této  kategorie  uživatelů  je  značná aktivita  na  Facebooku.  Tito  lidé

přidávají  hodně  příspěvků,  informací  a  také  mají  přátel,  které  poměrně  aktivně  vyhledávají.

Zpravidla mají aktivovanou funkcionalitu  Follow, což je často využité na jejich profilech, jak

pasivně – jsou sledovaní, tak aktivně – sledují ostatní. Poměrně značná stylizace a idealizace

vede k prezentování především žádoucích jevů.

Následující komentáře ukazují, že styl těchto profilů je poněkud vzdálený od vnímaných

norem. Respondenti proto poukazovali na nutnost čas od času prokázat soulad s těmito normami

za účelem zvýšením autenticity profilu.

„Daj tam že třeba byli na děsně úžasný párty.“
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„Mají hodně fotek a ty jsou upravený. Jsou to až profifotografie.“

„Občas tam dají fotku s rodinou. Aby ukázali, že jsou normální lidi.“

8.1.5. Nudysti

Asociace: nuda, trapnost, nerozvážnost

Další  skupina uživatelů Facebooku, tak jak ji vidí respondenti,  byla nazvána Nudysti.

Tento název odkazuje k hodnocení profilu jako nudného, který je ale poměrně jasně oddělen od

„mimofacebookové“ zkušenosti. 

„Jsou nudný příspěvkama, jaký dávaj na Facebook, ne tím jaký jsou v reálu.“

Do této  skupiny řadili  účastníci  výzkumu uživatele,  jejichž  profil  se  vyznačuje spíše

obyčejnými až nezajímavými příspěvky. 

„Je spoustu profilů, kde nedávaj nic zajímavýho. Prostě ten svůj život.“

Nicméně  respondenti  dokázali  pojmenovat  několik  různých  důvodů,  od  kterých  se

zmíněné charakteristiky profilů a příspěvků odvíjí. Jednak to mohou být lidé, kteří nemají nějaký

specifický důvod proč Facebook užívat, který by byl jasně patrný a výrazně silnější než ostatní

důvody. Jiné vysvětlení počítalo s nezkušeností s užíváním Facebooku. Respondenti odkazovali

k tomu,  že  je  potřeba nějaký čas,  než lidé  pochopí  pravidla  chování,  normy a poptávku na

Facebooku. A jelikož ještě v zásadě nevědí co s profilem, jejich příspěvky se zpravidla netěší

velkému ohlasu. Z toho vyplývá také určitá spoutanost jejich prezentace a komunikace, protože

tito lidé, také ještě neznají ani všechny možnosti, jak Facebook využívat. 

„Třeba si založili Facebook před tejdnem a dávaj tam děsně divný věci teď.“

„Nebo jsou na Facebooku jen protože tam jsou všichni.“

„Normální, obyčejný lidi, který nemaj jakoby vyloženě důvod proč bejt na Facebooku.“

8.1.6. Odhalení

Asociace: odvážnější, „rádoby párty“, nesvázanost, sdílnost odvážnější, větší otevřenost,

náhled do soukromí, hledání sebe

Další skupinou uživatelů jsou  Odhalení. Tato skupina se vyznačuje především značnou

otevřeností a množstvím informací, které na svém profilu nabízejí svému publiku. Podobně jako

Přidavači mají na Facebooku širokou síť kontaktů a jejich příspěvky na Facebooku jsou vhodně

upravovány a mohou se lišit od komunikace v jiných prostředích. 

„Vystavují se, chtějí získat obdiv.“

„O sobě píšete to, co byste ani neřekli.“
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„Máte potřebu s někým, i když ho moc neznáte, sdílet co třeba cítíte nebo co jste dneska

dělali.“

„Hrozně vás zajímá, co tam ostatní píšou a připadá vám to děsně důležitý.“

Tato skupina, klade důraz jak na vlastní prezentaci, tak i pečlivě sleduje aktivitu ostatních

uživatelů. Toto se váže ke konceptu zvýznamňování situací. Respondenti uváděli, že pouhý fakt,

že se nějaký příspěvek na Facebooku objeví, staví situaci do jakési významnější polohy, než

jakou  byla  v  „mimofacebookové“  zkušenosti.  Toto  zvýznamňování  je  dáno  faktem,  že  lidé

předpokládají výrazný proces selekce u určitých uživatelů Facebooku, a tudíž předpokládají, že

co tímto sítem projde, musí mít nějaké významné kvality. Následně i prostá interakce danému

příspěvků přidává na vnímané důležitosti.

„Ten, kdo to tam dává si řekne: Byli jsme venku, no… Tak si přidáme fotku. A ten kdo to

komentuje, to chápe, že je to něco strašně velkýho.“

„Ale potom už zveličujou všichni, co na to vyjadřujou ten svůj názor.“

„Není to myšleno tak vážně, jak je to chápaný.“

Na  závěr  této  sekce  je  nutné  poznamenat,  že  výše  popsané  typologie  uživatelů  se

neprojevují na Facebooku rigidně. Naopak, respondenti uváděli, že je obtížné uživatele zařadit

jen do jedné skupiny. Není to tedy tak, že by uživatel patřil striktně pod jeden typ publika. Tyto

skupiny  se  prolínají,  sdílí  některé  společné  charakteristiky  (například  Přidavači,  Odhalení,

Celebrity) a nejsou stálé v čase. Ve svém důsledku je potom identita – prezentovaná na online

sociálních sítích zatížených kolapsem kontextů – komplexní,  vícevrstevná „faceted identity“,

která  je  prezentována  odlišným  jedincům  nebo  skupinám  v  závislosti  na  sociální  situaci

(Farnham a Churchill 2011). Uživatelé upravují či nastavují vlastní identitu na základě toho, kdo

může  „poslouchat“,  anebo  se  snaží  vycítit  nejmenší  společný  jmenovatel  skupin  (Bernstein,

2013).

V neposlední řadě je třeba připomenout, že se jedná o typologii z hlediska teenagerů a

jiná skupina lidí může chápat a konstruovat svá publika odlišnými schématy. Takový závěr je v

souladu s  předchozími  výzkumy,  které  přinesly koncept  „faceted  identity“;  identity,  která  je

závislá i na sociálním a technologickém kontextu (Farnham a Churchill, 2011). Stejně tak tato

zjištění jsou v souladu s výsledky dannah boyd, která popsala, že spíše než tvorba zcela nových

identit je teenagerům na OSNS bližší zkoušení několika různých způsobů a stylů chování, které

dohromady tvoří komplexnější celek vyvíjející se v čase (boyd, 2008).
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8.2. Výzkumná otázka Q2: Co brání a co usnadňuje udělat si přesnější

představu o publiku?

8.2.1.Určování publika na Facebooku

Respondenti  si  uvědomovali,  že  ačkoliv je  Facebook velice  neanonymní  až radikálně

transparentní OSNS, je nemožné získat přesný obraz publika, které je „k dispozici“. Naopak

vnímají  limity,  které v tomto ohledu jsou na Facebooku přítomné.  Uvědomují si  rozdíl  mezi

lidmi,  kteří  libovolný příspěvek  mohou vidět a  lidmi,  kteří  takový příspěvek  skutečně  uvidí.

Definitivu  tak  dává  až  aktivní  reakce  na  daný  příspěvek.  Nicméně  to,  kdo  skutečně  bude

interagovat je ovlivněno mnoha faktory, které mají za následek, že tato skupina uživatelů příliš

nepřispívá k určení celého  publika včetně jeho pasivní, mlčící části.

„Nastavíš  si  soukromí.  Můžeš  nastavit,  kdo to  může  vidět,  ale  nijak  nezjistíš,  kdo to

opravdu viděl. To zjistíš jenom podle těch odpovědí.“

„Je to viditelný i jinýmu okruhu lidí, než kterejm je to určený.“

(O Snapchatu)  „Posty  můžeš  vybírat  komu pošleš,  vybíráš  si,  jaký  skupině  to  pošle.

Pošleš to určitejm lidem. To na Facebooku v podstatě nemůžeš.“

Výsledkem je,  že  přestože  struktura  přátel  na  Facebooku  do  značné  míry  reflektuje

offline vztahy, pro účely jednotlivých komunikačních aktů toto neplatí. Málokterý, pokud vůbec

nějaký,  příspěvek  je  určen  všem  lidem,  kteří  se  s ním  mohou setkat.  Pak  nastává  problém

komunikace  s různými skupinami  přátel  v jeden čas,  fenomén popsaný jako kolaps  kontextů

(boyd, 2010, Bernestein, 2013).

Navíc se zdá, že snaha o přesnější vymezení, či spíše omezení publika, se neslučuje příliš

s normami,  tak jak je uživatelé vnímají.  Dokonce tato možnost ani nemusí být pro uživatele

potenciálně atraktivní, jelikož se na dané technické nastavení Facebooku adaptovali.

„Nemůžeš rozdělit přátele podle toho, odkud jsou.“

„Facebook nerozlišuje moc ty kruhy.“

„Na Facebooku se  to  ani  nedá rozdělit,  anebo je  to  hrozně  složitý.  A navíc  mně to

připadá takový trochu odstrkování těch lidí.“

8.2.2. Obsahově podmíněné publikum

Protože uživatelé si jsou vědomi toho, že se jejich příspěvky dostanou i za hranici jejich

určení  a  nemohou  ovlivnit,  kdo  z  publika  se  rozhodne  reagovat  jakým způsobem,  snaží  se

implicitně čtenáře do sdělení vepsat podle toho, co je zrovna obsahem komunikačního aktu. A

priori předpokládají uživatele, kteří by měli pochopit, zda se od nich v dané situaci očekává, že
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nebudou nijak reagovat. Odkazují se tak k předpokládaným sdíleným normám, které se v čase

ustanovily.  Vzniká tak jakési  obsahově podmíněné publikum. Ovšem toto publikum musí být

nutně  akceptováno  všemi  stranami,  což  se  ne  vždy  stane.  To  potom  následně  vede  právě

k nežádoucím reakcím či dokonce potenciálním konfliktům.

„Když  přidám  něco  tematickýho,  očekávám,  že  budou  reagovat  jenom  ty,  co  tomu

rozuměj. A když to okomentuje někdo ze školy, tak to nečekám, že jo.“

„Tím obsahem to určuješ a podvědomě jakoby.“
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8.3. Výzkumná otázka Q3: Jaké lze zaznamenat rozdíly mezi zamýšleným

a skutečným publikem?

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  skutečné  publikum  je  na  Facebooku  nepoznatelné  a

uživatelé  jsou  odkázáni  na  více  či  méně přesné  představy o  publiku.  Je  tak  jasné,  že  mezi

zamýšleným obsahově podmíněným publikem a skutečným publikem budou určité rozdíly. 

Tyto rozdíly lze poznat porovnáním představ uživatelů o publiku s výsledky jiných studií

zabývajících  publiky  na  Facebooku.  V rámci  této  práce  jsem  se  zaměřil  na  dvě  významné

možnosti nastavení publik – „všichni / veřejný“ a „přátelé přátel“.

8.3.1. Všichni / veřejný

Když si měli účastnící představit tento koncept, společným jmenovatelem byla nutnost

aktivního  hledání  daného  profilu  či  příspěvku.  V rámci  této  aktivity  pak  hovořili  o  „lidech

z celého světa“,  „o každém, kdo si najde daný profil  či  příspěvek“, „potenciálním příteli“41,

„příteli  přítele“  nebo  „člověku,  se  kterým  se  znají,  ale  k žádnému  aktivnímu  kontaktu

nedochází“. Za nutnou podmínku respondenti považovali znalost jména konkrétního uživatele.

Veřejné skupiny zaměřující se na specifický zájem, například hudebně zaměřené stránky, mohou

také sloužit jako spouštěcí mechanismus k prohlédnutí si profilu, který daného uživatele nějakým

způsobem zaujal.

V souladu s jinými výzkumy je již méně intuitivní uvažovat v souvislosti s tímto typem

publika o třetích stranách, firmách používající veřejně dostupná data o uživatelích k obchodním

účelům (Litt, 2012).

8.3.2. Přátelé přátel

Nejvýznamnější charakteristikou přátel přátel je podle účastníků výzkumu fakt, že tuto

skupinu uživatelů znají jménem. Zamýšlená varianta těchto uživatelů zahrnuje lidi, které daný

uživatel považuje za ty, které zná od vidění, například ze školy. Mohou to být také lidé, kteří

z nějakého  důvodu  hledali  konkrétní  profil  společného  známého.  Tento  společný  známý  ale

musel „projít“ sítem obsahového určení publika. Potom jeho aktivita mohla vést k zájmu o profil

uživatele. Stejně jako v předchozím případě je tedy nutné vyvinout vyhledávací aktivitu směrem

k danému uživateli.

Tento koncept publika se poměrně značně liší od skutečné množiny lidí, kteří jsou přáteli

přátel uživatele Facebooku. Kvantitativní výzkum prokázal, že velikost této skupiny je průměrně

27 500 unikátních přátel přátel,  má-li daný uživatel 100 přátel (Ugander, 2011). Nelze přitom

41 Viz poznámka 39.
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předpokládat, že by uživatelé Facebooku skutečně takový počet lidí znali jménem či mysleli, že

by se mohli na určitých akcích setkat.

Zdá  se  tedy,  že  všechny  tří  koncepty  vysvětlující  tento  nesoulad  –  tedy  kognitivní

disonance, heuristika dostupnosti a  pořadí a filtrování příspěvků – fungují společně a zejména

obsahově podmíněné publikum ovlivňuje skrze heuristiku dostupnosti počet lidí, od kterých se

odvíjí velikost takto specifikovaného publika. 

8.4. Výzkumná otázka Q4: Jak struktura zamýšleného publika ovlivňuje

různé prvky příspěvků

8.4.1.Vliv zamýšleného publika obecně

U  určitých  skupin  uživatelů  má  představa  o  publiku  obecně  větší  vliv  na  strukturu

příspěvků,  styl  komunikace  a  sebe-prezentace.  Toto  platí  zejména  pro  Přidavače,  Celebrity

a Odhalené.

„To co tam dávaj, tam dávaj, aby se o to lidi zajímali. Jestli ho zajímá třeba francouzská

literatura 18. století, tak tohle tam nedá a dá tam 50 Shades of Grey.“

„Většinou si dávají statusy, na které bude hodně lidí reagovat.“

8.4.2. Zpracování zpětné vazby

Zpětná  vazba,  kterou uživatelé  od  svého publika  dostávají,  je  výsledkem velmi  silné

selekce, a tak uživatelé mají šanci seznámit se jen s její určitou částí. Reakce artikulované zřídka,

se kterými mají uživatelé tudíž jen velmi omezenou šanci se setkat, jsou často reakce negativní,

protože negativní reakce jdou zpravidla proti celkové žádoucí povaze online identity. Proto se

snaží uživatelé jednat tak, aby tento jev omezili.

Od  zamýšleného  publika  není  obvyklé  negativní  reakce  dostávat;  ty,  pokud  vůbec,

přijdou  od  publika,  jemuž  daný  příspěvek  nebyl  implicitně  určen.  Stejně  tak  není  obvyklé

veřejně  negativně  reagovat  na  jiného  uživatele.  Proto  se  počítá  s tím,  že  případné negativní

konsekvence vlastní  prezentace a komunikace na Facebooku si  musí  daný uživatel  domyslet

a představit sám.

„Myslím, že si musí uvědomit, že to spoustu lidí naštve. Ale ve skutečnosti mu to moc lidí

nedá přímo najevo.“

Důvodem je, že si uživatelé snaží hlídat, aby jejich reakce nebyla přijata hůře, než jak

byla  zamýšlena,  jelikož  prostředky vyjádření  jsou  na  Facebooku,  tak  jako v jiné  mediované

komunikaci zjednodušené a některé prvky zcela chybí.
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„Ono je strašně těžký v tom psaní, aby to nevyznělo, že to myslíme děsně nenávistně. Je

strašně těžký to podat písemně, v reálu můžeme použít i tón a tak.“

Na  druhou  stranu,  pokud  je  reakce  explicitně  negativní,  může  mít  značný  efekt  na

chování  uživatele,  který  může  své  příští  příspěvky na  základě  takové  zpětné  vazby upravit.

Stejně  tak  je  možné  přehodnotit  již  zveřejněný  příspěvek  a  smazat  jej  nebo  upravit.  Jinou

možností v závislosti na vyhrocení situace je naopak obrátit reakci na člena publika a pokud je to

možné, z publika jej vyloučit. 

„Když nám to někdo špatně komentuje, tak už to příště neuděláme. Třeba to i smažu.“

8.4.3. Charakteristika neočekávané reakce

Reakce, které uživatel neočekává, zpravidla pocházejí zpoza zamýšleného publika. Tyto

reakce nemusí být nutně negativní. Respondenti poukazovali na několik charakteristik, které jsou

s nimi  spojeny.  Podstatnou  roli  hraje  odlišnost  kontextu  mezi  zainteresovanými  stranami

a neúplný  vhled  do  situace.  Aby  se  uživatelé  vyhnuli  případnému  nepochopení  či  odlišné

interpretaci, snaží se vyjadřovat velmi jednoznačně a jen k velmi jednoznačným textům.

„Když jsme rozpolcený, tak vůbec neodpovídáme, nereagujeme.“

„Jsou to extrémy. Buď to strašně zkritizujeme, anebo je to strašně pěkný.“

Tato strategie přináší  další  vysvětlení ke zjištění danah boyd, že „digital bodies“ jsou

plošší a méně komplexní. Jednak interakce ze strany publik má zjednodušený charakter (boyd,

2008).  Za  druhé  uživatelé  chtějí  svému  publiku  situaci  „usnadnit“,  a  proto  sami  zvolí

jednoznačná sdělení. Třetí efekt přináší snaha vyhnout se nežádoucí či negativní reakci, což také

vede k důrazu na jednoznačné sdělení v souladu s ustavenými normami Facebooku. 

Další rozměr do situace přináší koncept persistence. Jakýkoliv příspěvek závadný ve výše

zmíněných  ohledech,  může  být  interpretován  později  a  v  jiném kontextu.  I  toto  může  mít

nepříjemný vliv na vnímání uživatele.

„Z našeho pohledu to může bejt strašně primitivní názor.“

„Potom to může bejt strašně hloupej názor, když si to přečte někdo, kdo se o to zajímá.“

„Pak na Facebooku vypadáme strašně hloupě jenom proto, že se nezajímáme zrovna o to

jedno téma.“
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9. Závěr

Zamýšlená publika teenagerů nejsou vůbec jednolitá. Respondenti dokázali identifikovat

několik typů chování uživatelů, které považují za své publikum. Tyto typologie neexistují v čisté

a vzájemné  oddělené  podobě,  ale  spíše  představují  více  možností,  kterými  se  může  uživatel

prezentovat  v  rozdílných  situacích.  Uživatel  si  může  vybrat,  jakou  roli  přijme  a  zároveň  v

různých kontextech se od něj může i jiná role očekávat.

Podobná  psychografická  analýza  zamýšlených  publik  uživatelů  Facebooku  byla

provedena  v Estonsku.  V  dalším  výzkumu  lze  sledovat,  jestli  se  vnímané  vzorce  chování

uživatelů v různých zemích liší, anebo jsou více závislé na samotné struktuře online sociální sítě.

Kvantitativní  výzkum  může  také  statisticky  vykreslit  charakteristiky  definovaných  publik

a zhodnotit v jakém zastoupení se vyskytují.

Nemožnost přesného popsání publik na Facebooku si uživatelé uvědomují. Chápou to

jako vnitřní nevyhnutelnou vlastnost Facebooku a přizpůsobují  tomu strategii,  jak se s  touto

skutečností vypořádat. Vytváří tak koncept obsahově podmíněného publika, které je závislé na

sdílení norem všemi zúčastněnými stranami a pochopení, že ne se všemi obsahy může uživatel

interagovat. Obsahově podmíněné publikum je tak výsledkem rezignace na poznání skutečného

a potenciálního publika v podmínkách, kdy taková publika se nedají poznat.

Tato situace je dána značnou komplexitou publik na Facebooku. V literatuře se často

vyskytuje porovnání skutečného a zamýšleného publika. Nicméně je třeba ještě vzít v úvahu

publikum potenciální. A to je přístupnější jen pro určité typy nastavení soukromí, typicky pro

okruh přátel. Ovšem jiné možnosti nastavení jako přátelé přátel a “veřejný” neposkytují přístup

k přesnému vymezení publik. 

Jestliže výzkumy prokázaly, že s většinou příspěvků na Facebooku interaguje jen zlomek

potenciálního  publika  (Bernstein,  2013),  může  být  koncept  obsahově  podmíněného  publika

vysvětlením této situace. Stejně tak toto zjištění potvrzuje, že obsahově podmíněné publikum je

oboustranně akceptováno a chápáno.

Následující  výzkum  se  může  zabývat  zamýšleným publikem mezi  jinými  skupinami

uživatelů, například mezi staršími uživateli. Dále lze zkoumat, z jakého základu se tyto představy

tvoří. Vzájemné porovnání takových studií by napovědělo, jak se zamýšlená publika uživatelů

mění v čase.

Výsledkem představ o zamýšleném publiku a především představ o tom, kdy uživatelé

stojí mimo něj, je homogennější struktura interakce. Ovšem této interakci předchází záměrně

zjednodušený, neambivalentní způsob prezentace. 
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To,  že  spíše  jen  členové,  kteří  se  cítí  být  součástí  zamýšleného  publika  konkrétního

komunikačního  aktu,  interagují,  omezuje  variabilitu  reakcí.  Dále  chápané  normy  reakcí

zamýšleného publika také určují homogenní charakter takové interakce.

Tento fenomén může vysvětlit plochost a nižší komplexitu tzv. Digital bodies tak, jak je

popisuje danah boyd. Identita prezentovaná na Facebooku se zdá být tvořená zjednodušenými

prvky jak ze strany podavatele, tak i členy jeho publik, jejichž způsob interakce synergicky vede

k plošším identitám.
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