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Abstrakt 

Práce se zabývá obecným trendem rozšiřování dohledu, který stále více 

prostupuje do každodenního života a jehož objektem se dnes nevyhnutelně stává každý 

z nás. Na příkladě online sociální sítě Facebook tak text poukazuje na jeho 

všudypřítomnost a zároveň skryté techniky, jimiž jsou od uživatelů ve velkém 

získávány informace. Tato data produkovaná samotnými uživateli skrze sociální sítě 

mají dnes stále rostoucí cenu, což je ukázáno na fenoménu spotřebitelského dohledu. 

Data shromažďovaná v databázích automaticky produkují virtuální obraz jednotlivce, 

který ho v úkonech uskutečněných v prostředí kyberprostoru v mnoha případech zcela 

zastupuje. Důsledkem tak může být například diskriminace jedince či personalizace 

internetového prostředí a nerovný přístup k produktům a informacím. Představení 

asambláže dohledu ukazuje, že moderní dohled je oproti minulosti decentralizovaný jev, 

který nemá jediný zdroj, a jejímž objektem se stává každý, kdo se na internetu 

pohybuje. K uchopení problematiky byla použita studia dohledu (v originále 

Surveillance Studies), jejichž hlavním představitelem je kanadský sociolog David Lyon. 

Struktura práce zhruba kopíruje vývoj tohoto vědního oboru. Práce ukazuje, jaké místo 

v sociálních vědách zastává panoptikon jakožto hlavní koncept teorie dohledu v době 

moderních informačních technologií a jaké nové aspekty dohledu se s vývojem 

internetu (a sociálních sítí zvláště) ve společnosti objevují. 

 

 

 



   

Abstract 

The paper concentrates on the general trend of extending the surveillance as it is 

nicely captured in the case of online social network Facebook. The text emphasized the 

omnipresence and hidden techniques used for mining of personal data, as depicted on 

the phenomenon of consumer surveillance. Data kept in the in databases create a virtual 

image of an individual that subsequently replaces him in the cyberspace, which leads to 

discrimination of the individual due to an unequal access to products and information. 

On introducing the surveillant assemblage the paper shows how the modern surveillance 

has multiple sources and its object can be anyone who is browsing the internet. Main 

source for the analysis are the works of Surveillance Studies, most prominently the 

Canadian sociologist David Lyon. The work centers on defining what part of social 

sciences field in the age of IT technologies occupies the panopticon - the key concept of 

surveillance studies - and what new aspects of surveillance are appearing in the society 

thanks to the development of internet and especially the social networks. 
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1. Úvod 
 

Vývoj informačních technologií a zvláště vznik a rozšíření internetu způsobily revoluci 

na poli komunikace. Namísto jednostranné komunikace, jak tomu je například v případě 

televize, v současnosti existující Web 2.0
1
 přichází se zásadním obratem, kdy je obsah 

z velké části tvořen samotnými uživateli. Speciálním případem, kdy je tento prvek 

spoluúčasti doveden do extrému, jsou právě tzv. sociální sítě, které představují poměrně 

nový, ale zároveň celosvětový fenomén. Sociální sítě vytvářejí novou komunikační 

platformu, která je založena na sdílení informací produkovaných uživateli a které 

z velké části vycházejí z jejich každodenního života. Online sociální sítě tedy můžeme 

chápat jako extenzi reálného světa, především reálných sociálních vazeb a vztahů.  

 

Tou největší sociální sítí je v současnosti jednoznačně Facebook. Podle firmou 

zveřejněných statistik v březnu roku 2014 (tedy 10 let od jeho vzniku) aktivně používá 

Facebook 1,28 miliard uživatelů po celém světě, přičemž 802 milionů uživatelů ho 

používá denně.
2
 To je obrovské číslo, které nadále roste a ve kterém není zahrnuta 

například populace Číny, ve které je Facebook tamní vládou zakázán (mají však vlastní 

sociální síť). S tím, jak roste počet uživatelů, roste i cena společnosti na trhu. Podle 

odhadů má dnes Facebook hodnotu okolo 180 miliard dolarů, což ho činí na poli 

technologií pátou nejhodnotnější firmou (hned za společnostmi Apple, Google, 

Microsoft a IBM).
3
  

 

V součtu se jedná o ohromný kolos, který má v současnosti pevné postavení mezi 

ostatními komunikačními médii. Proč je však zajímavým objektem pro sociology? 

Facebook představuje moderní trend, který se čím dál víc stává běžnou součástí 

každodenních životů. Má ohromný potenciál ve spojování lidí v globálním měřítku, 

umožňuje koordinovat velké množství jedinců. Vytváří terén pro sociální vazby a 

interakce. Jeho prostřednictvím dochází k okamžitému a rychlému šíření zpráv a 

                                                 
1
 Termín „Web 2.0“ je ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek 

nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Týká se období od roku 2004 do současnosti. 

Zdroj: Web 2.0. In: Wikipedia.org [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
2
 Company info. Newsroom.fb [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z:http://newsroom.fb.com/company-

info/ 
3
 SHINAL, John. Facebook crashes tech top 5 in market value. USA Today [online]. 13. 3. 2014 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z:http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/shinal/2014/03/13/facebook-

cracks-market-valuation-oracle-google-apple-microsoft/6343009/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://newsroom.fb.com/company-info/
http://newsroom.fb.com/company-info/
http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/shinal/2014/03/13/facebook-cracks-market-valuation-oracle-google-apple-microsoft/6343009/
http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/shinal/2014/03/13/facebook-cracks-market-valuation-oracle-google-apple-microsoft/6343009/
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informací. Je s ním však spojeno i mnoho negativ. Časté jsou diskuze o hranici 

veřejného a soukromého. Uživatelé mnohdy sdílejí množství ryze osobních informací, 

které je možné snadno zneužít, a to vede k otázkám bezpečnosti a zabezpečení. Já se 

však budu věnovat tématu, který s těmito negativními aspekty úzce souvisí. 

 

Cílem mé práce tedy není výčet rizik. Zaměřím se na sociální sítě a pokusím se na 

ně aplikovat základní pojmy a rámce teorie dohledu. Jako primárního zástupce všech 

sociálních sítí jsem vybral Facebook. Hlavním důvodem je, že kromě největšího počtu 

uživatelů globálně, je v českém prostředí na prvním místě oblíbenosti s daleko větším 

odstupem, nežli je tomu v jiných západních zemích. Je proto u nás objektem zájmu 

daleko častěji, nežli např. jinak celosvětově stále oblíbenější Twitter. Navíc Facebook 

umožňuje více než ostatní sítě kumulování osobních informací včetně audiovizuálního 

materiálu. Přesto se skutečný zájem o sociální sítě nemůže realizovat pouze analýzou 

Facebooku a text této práce tedy odkazuje i na ostatní velké internetové sociální sítě. 

Často si totiž navzájem nekonkurují v pravém slova smyslu, ale různé platformy se 

navzájem doplňují, prolínají, či spojují. Navíc uživatelé běžně nepoužívají pouze jednu, 

ale několik sociálních sítí zároveň – každá je totiž určena k jinému účelu a více či méně 

se liší ve funkcích, které nabízejí.  

1.1 . Studia dohledu a struktura práce 
 

Z Facebooku se postupem času stala ohromná databáze informací nejen osobních údajů. 

Proto se jeví jako aktuální pokusit se na fenomén sociálních sítí podívat prizmatem 

studií dohledu, v originále „Surveillance Studies“. Tento mladý obor se zdá být 

v českém prostředí poměrně málo známý, o čemž svědčí například to, že o něm doposud 

nevyšla žádná ucelená publikace v českém jazyce. Při psaní této práce jsem vycházel 

primárně z díla kanadského profesora Davida Lyona, jenž je považován za jednoho ze  

zakladatelů studií dohledu.  

 

Dohled zahrnuje sledování ostatních nejen jednotlivci, ale především celými 

organizacemi.  David Lyon popisuje dohled jako „procesy, ve kterých je věnována 

zvláštní pozornost jistým aspektům lidského chování dalece přesahující běžnou 
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zvědavost.“ (Lyon 2007: 13)
4
 Dohled lze dále rozdělit na několik kroků, jako sběr 

osobních dat, jejich zpracovávání a následně i společenské dopady z toho vyplývající. 

Dohled je dle Lyona dnes naprosto rutinní záležitostí a jeho každodennost a 

všudypřítomnost zároveň jedním ze znaků moderní společnosti. 

 

Pojem dohled nejčastěji evokuje dystopické vize sugestivně popsané Georgem 

Orwellem v  díle 1984. Sociální vědci se mu však více začali věnovat až díky 

francouzskému filozofovi Michelu Foucaultovi, který v díle Dohlížet a trestat z roku 

1975 rozvinul a kriticky prozkoumal myšlenky anglického filozofa devatenáctého 

století Jeremyho Benthama. Foucault přišel s koncepcí panoptikonu, jehož 

prostřednictvím popsal základní prvky moderního způsobu dohledu včetně internalizace 

dohledu jedincem osvojením zvýšené míry sebekontroly. Jelikož panoptikum ve své 

původní podobě tvoří jakýsi jednotící motiv ve studiích dohledu a je na něj stále často 

odkazováno i v současnosti, věnuji mu na začátku zvláštní kapitolu. V té zároveň 

aplikuji tento základní koncept na Facebook, čímž poukážu na to, jaký má online 

sociální svět vztah k realitě a kde se v něm bere řád.  

 

Moderní pojetí dohledu však čerpá své možnosti z technologického rozvoje. Tyto 

teorie navazující na Foucaulta se obecně nazývají post-panoptické. Thomas Mathiesen 

(1997) například přichází s revizí panoptikonu, do kterého zahrnuje nová komunikační 

média jako například televize, a přichází s pojmem „synoptikon“. Ten vysvětluje 

zásadní obrat v pojetí dohledu, kdy chovanci nejsou pouze sledováni, nýbrž i oni sami 

sledují ostatní a k tomuto sledování jsou navíc vybízeni.  

 

V třetí kapitole se věnuji trendu odcizování práce a s ním souvisejícímu rozvoji 

kyber-kapitalismu. Ten nevyhnutelně vede k nové formě spotřebitelského dohledu, 

v online prostředí stále viditelnějšímu a častějšímu jevu. Pozdější autoři však zastávají 

názor, že základ moderního dohledu leží ve sběru dat o osobách, která se stále častěji 

stávají předmětem monitorování. A internet k tomu nabízí nepřeberné množství 

prostředků. Někteří autoři kladou důraz na virtuální obrazy jednotlivců, tedy i profily 

v rámci sociálních sítí (Gandy 2011, Poster 1995), ke kterým jsou tato data přiřazována. 

V podstatě cokoliv, co se uskutečňuje online, lze dnes přiřadit právě k takovým 

                                                 
4
 Tento i všechny následující překlady cizojazyčných zdrojů (pokud není uvedeno jinak) jsou mé vlastní. 
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profilům. A tyto profily jsou v kyberprostoru hlavním prostředníkem komunikace nejen 

mezi jednotlivci, ale i mezi jednotlivcem a institucí. Navíc tyto virtuální profily mohou 

zásadním způsobem ovlivňovat jejich reálný předobraz.  

 

Data se schraňují v databázích. A tyto databáze se s rychlým vývojem informačních 

technologií nejen zvětšují, ale navzájem se čím dál více a snadněji propojují a jejich 

efektivita se tak razantně zvětšuje. Databázemi a tvorbou datových obrazů se zabývám 

v kapitole čtvrté a páté. Autoři, jakými jsou například Kevin Haggerty a Richard 

Ericson, ale zdůrazňují především ono postupné spojování dříve oddělených technik 

dohledu. Ztráta anonymity je nevyhnutelným důsledkem. Jejich pojem „asambláž 

dohledu“, v originále „surveillant assemblage“, tak představuje výrazný příspěvek 

k teorii sociální kontroly. Tomuto pojetí věnuji kapitolu šestou. 

 

Pokusím se tedy pojmout sociální média jako objekt a zároveň prostředek 

moderního dohledu. Online sociální sítě zde slouží jako jeden konkrétní příklad 

obecného trendu – systematické a detailní monitorování lidí se totiž týká internetového 

prostředí jako celku. Využiji tedy postupně základní pojmy a definice studií dohledu a 

pokusím se je postupně aplikovat právě na sociální sítě, primárně síť Facebook. 

Struktura mé práce tak do určité míry kopíruje vývoj tohoto teoretického rámce a 

diskursu. Pro úplnost je tudíž třeba začít u Michela Foucaulta a dále postupovat tak, jak 

se tento vědní obor následně vyvíjel. 

1.2 . Specifika Facebooku a jeho funkce 
 

Základním stavebním kamenem sociálních sítí představuje tvorba profilu. Mít na síti 

zaregistrován vlastní profil je podmínkou pro vstup na ní a pro využívání všech jejích 

funkcí. Konkrétně Facebook vyžaduje od uživatelů, aby vystupovali pod svým pravým 

jménem, nikoliv přezdívkou. Tento profil se stává jakousi virtuální identitou jedince, 

který primárně skrze něj zveřejňuje informace o své osobě. Tyto informace mohou mít 

formu Statusů (krátký text), ale i fotek, či videí.  

 

Aby měl Facebook smysl, tyto profily musí tvořit síť vzájemným propojením. 

To je umožněno tzv. přátelstvím. Nejde o přátelství v pravém slova smyslu, jedná se 
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spíše o pojmenování vazby mezi dvěma profily. Uživatelé si tak vytvářejí síť Přátel
5
, 

resp. seznam kontaktů, do kterého přidávají jak reálné známé, tak třeba i „Přátele svých 

Přátel“. Vytvářejí tak virtuální obraz reálných sociálních vztahů. Přenesení 

společenského života do online prostředí ostatně bylo prvotní myšlenkou za vznikem 

sociální sítě Facebook.  

 

Další krok představuje dotváření profilu, tedy přidávání biografických údajů, 

přidání profilové fotografie atd. Na viditelné části profilu, který nese označení „Zeď“, 

uživatelé zveřejňují své vlastní příspěvky. Příspěvky všech ostatních Přátel se ukazují 

na tzv. Hlavní stránce, která je zároveň hlavním komunikačním kanálem. Uživateli se 

tak zobrazují zveřejněné statusy, fotky, videa či odkazy na jiné stránky, a všechny tyto 

příspěvky je možné komentovat, či dále sdílet. Z toho logicky vyplývá, že čím více 

Přátel, tím více příspěvků se uživateli zobrazuje na Hlavní stránce, která se neustále 

automaticky aktualizuje. 

 

To, co ostatní uživatelé (ať již Přátelé, či nikoliv) uvidí na Zdi jedince, závisí na 

individuálním nastavení soukromí. Uživatelé tak mohou na svém profilu pro ne-Přátele 

zveřejnit pouze jméno a fotografii, v opačném případě mohou svůj profil plně otevřít 

komukoliv, dokonce i lidem na Facebooku nezaregistrovaným. Základní nastavení 

soukromí při založení profilu se však rovná naprosto minimálnímu zabezpečení. 

 

Facebook obsahuje mnoho dalších funkcí. Je možné zakládat různé skupiny, 

které sdružují uživatele se stejnými zájmy, či preferencemi. Mohou vznikat 

fanouškovské stránky věnované například hudebním kapelám, či jiným umělcům. Ti 

pak prostřednictvím svých stránek zveřejňují informace o své produkci či koncertech. 

Stejným způsobem mohou tyto funkce využívat např. politické strany, občanská 

sdružení atd. Důležitou funkci tvoří Události. Ty zastupují reálně konanou událost 

jakéhokoliv typu a uživatel může zadat, zda se akce zúčastní, zda o účasti uvažuje, či 

nikoliv. Stejně tak vidí, kdo z jeho Přátel se na akci chystá. Celkově různých funkcí 

existuje nepřeberné množství, stejně tak možností, jak tyto funkce využívat. 

 

                                                 
5
 Rozhodl jsem se použít velké písmeno tam, kde se jedná o terminologii Facebooku - Přítel není přítel 

v pravém slova smyslu, je to pouze označení cizího profilu, který je provázán s ostatními profily 

Přátelstvím. To samé plátí dále pro pojmy Zeď, Hlavní stránka, Události, Status. 
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2. Panoptikon 
 

2.1. Panopticismus 

 

Michel Foucault se v díle Dohlížet a Trestat pokouší ukázat, jak vzniká celospolečenská 

disciplína a nakolik je tato síla kázně všudypřítomná. Začíná na příkladu Evropy 17. 

století sužované morem. Lidé ve městech byli 24 hodin pod dokonalým dozorem, každý 

zavřený ve svém domě bez možnosti vycházet, či se stýkat s ostatními. Společnost byla 

vyšší instancí rozdělena na dvě skupiny – zdravé a nemocné. Jednalo se o rozčleněný, 

nehybný a strnulý prostor. „Mor (…) je zkouška, na jejímž základě lze ideálně definovat 

působení disciplinární moci.“ (Foucault 2000: 279) Tento model disciplinárního 

diapozitivu účinně přebírá moc nad jednotlivcem, násilně mu určuje jeho místo, 

nemoc/smrt. V podstatě přebírá i moc nad jeho tělem, nad tím co ho charakterizuje a 

určuje mu status ve společnosti. Společnost disciplinárně rozčleňuje. Naproti tomu 

Foucault staví společenství zasažené pro středověk typickou leprou. Malomocní jsou 

důsledně vyloučeni ze skupiny a je znemožněn jakýkoliv kontakt mezi zdravými a 

nemocnými. Tyto dva mechanismy jsou slučitelné, což autor uvádí na příkladu 

psychiatrické léčebny či vězeňského systému.  

 

Foucault dále rozvádí myšlenku Jeremyho Benthama, jenž navrhl budovu 

zvanou panoptikon. Jedná se o budovu kruhového tvaru s věží uprostřed, přičemž vnější 

budova je rozdělená na mnoho cel, které nejsou navzájem spojeny a není mezi nimi 

možná zvuková, ani vizuální komunikace. Z věže, ve které sídlí dozorci, uprostřed je 

možné do každé cely dokonale vidět, avšak z cel do věže nikoliv – dozorce tak ve věži 

může, ale nemusí být. Smyslem panoptikonu je „zavést u vězněného vědomý a 

nepřetržitý stav viditelnosti, který zajišťuje automatické fungování moci“. (Foucault 

2000: 282) Panoptikon představuje efektivní prostorové rozčlenění, které skrze neustálý 

dohled a okamžitý trest vede ke zvnitřnění dohlížecí povinnosti uvězněnými. Podle 

Foucaulta musí být moc viditelná a neověřitelná. „Skutečné podřízení se rodí 

mechanicky z fiktivního vztahu.“ (Foucault 2000: 284) Jedinec tedy vstřebává 

mocenský vztah, v němž se stává podřízeným a zároveň dozorcem. Fyzicky tak 

odlehčuje externí moci, která míří k netělesnosti a všudypřítomnosti. Foucault nazývá 

tento projekt jako „laboratoř moci“, kde se dá skvěle studovat chování lidí, a tyto 

vědomosti jsou ku prospěchu moci. 
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„Ale panoptikon nesmí být chápán jako snová budova: je to diagram 

mechanismu moci redukovaný na ideální formu.“ (Foucault 2000: 287) Je to schéma, 

které při aplikaci zdokonaluje a zesiluje mocenský aparát – snižuje počet vykonavatelů 

moci a zvyšuje počet kontrolovaných tím, že v konečném důsledku nevede k intervenci, 

ale k prevenci a tím, že spočívá v nefyzickém a bezhlučném působení.  

 

Nejen že v centrální věži může a nemusí někdo být, ale dokonce do ní může 

náhodně přijít kdokoliv a vykonávat funkci dozorce. Důležitým aspektem je, že do věže 

může na inspekci přijít nejen jmenovaný inspektor, nýbrž i inspektor ze strany 

veřejnosti. Tudíž se tento mechanismus stává potenciálně transparentním, vykonávání 

moci je tak kontrolované celou společností, je-li k tomu politická vůle. Panoptické 

schéma se rozptýlilo do sociálního těla. Jeho účelem však není posilování moci pro ni 

samotnou, nýbrž pro posílení společenských sil obecně, tedy zefektivnění produkce a 

ekonomiky. Ke zvýšení produkce může dojít pouze v případě, že na jednu stranu bude 

moc nepřetržitá a všudypřítomná, na stranu druhou zbavená násilných a nesouvislých 

forem. „Panoptismus je obecný princip nové „politické anatomie“, jejímž předmětem a 

cílem není vztah k suverénnímu vládci, nýbrž vztahy disciplíny.“ (Foucault 2000: 292) 

Cílem panoptismu je tak formulovat vztahy jednotlivých disciplín pro fungování 

společnosti prostoupené disciplinárními mechanismy. 

 

2.2. Facebook jako panoptikon 

 

Takto Foucault vyložil Benthamovu myšlenku v roce 1975. Pokud budeme brát 

panoptikum jako metaforu, či schéma, přijde mi relevantní a zajímavé pokusit se ideu 

panoptismu aplikovat na internet. A to nejen v obecném smyslu, ale zaměřit se právě na 

sociální síť Facebook. Pomineme možnosti vnější intervence hackery do počítače, či 

nakažení počítače všelijakými formami trojských koní či virů. Tyto formy narušení 

soukromí jsou čistě nedobrovolné, násilné a většinou nevědomé. Naproti tomu 

Facebook si lze představit jako panoptikon s otevřenými dveřmi, kde se uživatelé 

nachází v jednotlivých celách a centrální věži zároveň. V celách vystupují pod svou 

identitou, ve strážní věži disponují naprostou anonymitou. Tento voyeuristický aspekt je 

velice podobný u většiny sociálních sítí – uživatel si může prohlížet profily ostatních 
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kdykoliv a bez vědomí druhého. Možnost ocitnout se ve věži dává uživatelům velkou 

moc, avšak tato moc je mezi ně distribuována rovnoměrně. Zde narážíme na jednu 

z mnoha rozdílností: „Podle Benthama tkví podstata panoptika v „centrálnosti umístění 

dohlížitele kombinované s vyzkoušenými a osvědčenými prostředky umožňujícími vidět 

a nebýt viděn“. Lze tedy říci, že podstatou panoptika je asymetrie vědění.“ (Bauman 

2001: 24)  

 

V případě Facebooku a jeho ohromné sítě Přátel však toto neplatí. Naopak se 

z pohledu běžných uživatelů může zdát, že panuje naprostá symetrie vědění - ovšem 

pouze v ideálním případě, různí uživatelé totiž mají různá nastavení soukromí či různé 

individuální dovednosti, jak se k informacím dostat. Facebook disponuje mechanismy, 

jak ovlivnit co ten který konkrétní uživatel ze svého profilu uvidí, nebo kolik informací 

se zobrazí jedinci bez Facebookového profilu. Tyto funkce jsou však uživateli poměrně 

významně opomíjeny a nevyužívány. Proto bych zde nemluvil přímo o symetrii vědění, 

spíše jsou symetrické možnosti být viděn/neviděn. Na druhou stranu pokud se zaměříme 

na nejvíce charakteristický důsledek panoptikálního rozložení, tedy o reprodukci 

sebekontroly, založené na neustálém pocitu sledování, Facebook v tomto směru dosáhl 

téměř dokonalosti. „Jakmile jednou chovanci nabudou dojmu, že jsou stále sledováni, 

již nikdy se nebudou chovat tak, jako kdyby byli ponecháni sami sobě.“ (Bauman 2001: 

24) To znamená, že pokud uživatelé Facebooku vědí, že jejich aktivita může být (a 

pravděpodobně bude) sledována ostatními, budou usilovat o zapadnutí do sociální role, 

kterou si stanovili, a tudíž i dodržovat společenské normy. 

 

2.3. Virtuální sociální svět 

 

Nelze ovšem zapomínat, že se stále jedná o pozorování na virtuální úrovni. Je však 

proto méně důležité? Můžeme zde využít dramaturgického přístupu Ervinga Goffmana 

– jedná se o velké a komplexní jeviště, kde se odehrává spektákl.  Miran Božovič ve 

svém rozboru Benthamova textu poukazuje na vztah reálného a virtuálního světa, a to 

pomocí podoby trestu v panoptikonu. Bentham tvrdí, že trest jakožto způsobení bolesti 

provinilému je mimo jiné zbytečný ekonomický výdaj. Trest samotný je ve své podstatě 

zaměřený především na nevinné. Veřejné pranýřování je v první řadě divadlo, které má 

přihlížející odradit od stejného prohřešku potažmo porušení daného řádu. K samotnému 
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fyzickému trestu však vůbec nemusí dojít, důležité je především ono explicitní 

představení. To vede Božoviče k tvrzení, že „…nic, čeho lze dosáhnout v reálném světě, 

nelze nedosáhnout rovněž jeho zobrazením.“ (Božovič 2000: 101) Pokud budeme brát 

uživatele Facebooku za chovance panoptika, jeví se z tohoto pohledu sledování 

ostatních uživatelů ve virtuálním světě jako naprosto racionální.  V konečném důsledku 

soustavného porušování pravidel uživatel může nejen přijít o svůj online profil, ale i o 

reálné sociální vazby. Na úrovni Facebooku může být odsouzen například za své názory 

stejně tak důrazně jako je tomu ve skutečnosti.  

 

Božovič jde ale ještě dále: „Pokud primárního cíle trestu, tedy odstrašení 

ostatních, může být dosaženo prostředky zobrazení (…), a pokud je realita zcela 

přebytečná, ba dokonce překážející (…), není pak možné dosáhnout stejného efektu 

předstíraným potrestáním, tedy pouhou fikcí?“ (Božovič 2000: 101) Na příkladu trestu 

v podstatě vedle sebe staví realitu a její pouhé zobrazování. Vztaženo na internet tedy 

poukazuje na vzájemnou propojenost reality s virtuálním prostorem, přičemž nejen 

realita, jež se projektuje v té virtuální, ale i pouhé zobrazení něčeho, co nemá reálný 

základ, může mít stejný účinek jako něco veskrze reálného. A jestliže může být 

prostředkem k dosažení stejného cíle i pouhá fikce, vnímána jako realita, pak „by bylo 

možné dosáhnout celkového štěstí komunity bez sebemenších nákladů, bez nutnosti 

obětovat část štěstí jednotlivce.“(Božovič 2000: 101) Bylo by tedy možné virtuální 

komunity popsat jako místa vzájemného kompromisu. Udržování pořádku na sociální 

síti je ku prospěchu všech zúčastněných, jelikož soužití na virtuální úrovni odráží i stav 

věcí v reálném světě, a naopak. 

 

Aby mohl panoptikon plnit svůj účel, tedy zajistit poslušnost chovanců (pomocí 

fiktivního trestu), musí si nejprve zajistit vnitřní fungování založené na pocitu 

neustálého monitorování dění ze strany dozorců, tedy na ničem jiném, než na další fikci 

(jelikož v centrální věži může, ale nemusí žádný dozorce být).  Facebook je však 

sociální síť složená z profilů generovaných samotnými uživateli. Jejich online identity 

jsou značně limitované a omezené – nejde o zrcadlení jejich pravé identity, spíše vytváří 

fiktivní bytost, která danou virtuální identitu přivádí k životu. Internetové sociální sítě a 

Facebook především, jsou unikátní v tom, že dozorcem se stává každý a čistě náhodně. 

Jasná dichotomie mezi chovancem a dozorcem tak mizí, každý uživatel na sebe může 
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vzít roli dozorce, resp. zvolit si, do jaké míry bude pouze chovancem. Kam se ale 

poděla moc, která je s výkonem dozorců spojená?  

 

2.4. Moc, řád a trest na Facebooku 

 

V Benthamově panoptikonu se vyskytovala jakási autorita neboli vrchní dohlížitel, 

který dohlížel i na dozorce samotné stejným mocenským schématem jako dozorci na 

chovance. Tím se může stát kdokoliv, kdo získá přístup k uživatelským profilům bez 

toho, aby byl pro uživatele sám viditelný. Tedy kdokoliv, kdo má takové prostředky 

k tomu, aby věděl více než ostatní. Vzhledem k tomu, že bez aktivního Facebookového 

profilu se obsah jiných profilů nezobrazí (nebo jen velmi omezeně), náhodný 

pozorovatel z vnějšku (resp. veřejnost) to být nemůže. Ovšem kdokoliv, kdo získá 

přístup k profilům (třeba i nelegální cestou), se stane něčím, co je podobné vrchnímu 

dozorci. A právě v pozici vrchního dohlížitele je kumulována veškerá moc 

s panoptikem spojená. „Panoptikum musí být svými konstruktéry svěřeno nezávislému 

podnikateli, který pozná, jak nejlépe přimět chovance k produkci tržně uplatnitelného 

zboží, aby se z panoptika stal ziskový podnik.“ (Bauman 2001: 26-27) V dnešní době 

informačních technologií mohou být právě informace oním „tržně uplatnitelným 

zbožím“, o kterém Bauman píše. A Facebook je na produkci a sdílení informací o 

osobách založen, tudíž ten, kdo má k těmto informacím přístup, má i volný přístup 

k potenciálnímu zisku – k tomu se podrobněji dostanu později.  

 

Panoptikon by nikdy nefungoval, pokud by jednou z jeho funkcí nebylo udržování 

vnitřního řádu mezi chovanci. „Subjektivně stav „klidu a míru“ znamená, že mají 

chovanci jistotu, že jejich chování není v rozporu s požadavky dozorců, a tudíž 

nevyvolává jejich nesouhlas provázený trestem.“ (Bauman 2001: 22) Při používání 

Facebooku se však zdá, že právě trest zde úplně absentuje. Přesto rozhodně nelze říci, 

že by na něm vládla anarchie a uživatelé sdíleli nevhodný či neadekvátní obsah. Co tedy 

uživatele nutí dodržovat na sociální síti relativní pořádek? Domnívám se, že hlavní 

důvod úzce souvisí s prvotní motivací vůbec na Facebook vstoupit. Toto rozhodnutí je 

na rozdíl od Benthamova panoptikonu naprosto svobodné. Lidé si profily zakládají 

z pragmatických důvodů, chtějí využívat mnoha užitečných funkcí, jež tato stránka 
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nabízí. Facebook samotný má správce, kteří kontrolují jeho obsah. Ten je však tak 

obrovský a rychle rostoucí, že je téměř nemožné ho pro správce komplexně kontrolovat.   

 

Proto na Facebooku existují integrované kontrolní mechanismy, které jsou schopny 

nevhodný obsah rozpoznávat (může se jednat nejen o text, ale i o vizuální obsah). 

V kontextu panoptismu je však důležitější existence tlačítka „Nahlásit“. To slouží 

k upozorňování správců na nevhodný obsah – příspěvky obsahující sexuální, nebo 

násilný obsah, poškozující jiné uživatele, či jejich duševní vlastnictví apod. Přidávání 

takto „závadného“ obsahu může vést až ke zrušení celého profilu, což je logicky 

spojeno se ztrátou všech výhod jeho používání. To je dostačující motivace k dodržování 

určitých nepsaných pravidel, která ovšem platí pouze pro člověka, který Facebook 

aktivně používá, což je podmíněno existující sítí Přátel.  

 

A právě snaha o udržení celistvosti této sítě je tím druhým motivem. Uživatelé 

nemohou bez následků zveřejňovat například své konflikty s jinými Přáteli, protože by 

narušili konzistentnost sítě Přátel, kterou si s větším či menším úsilím budovali a jež je 

stála určité náklady. Proto mezi uživateli existují nepsaná pravidla vhodného chování, 

jak ukázal výzkum například Bryanta a Marmoové, kteří jich identifikovali 36, přičemž 

v průměru 14 z nich používá většina uživatelů a to bez ohledu na druh Přátelství. 

„Vskutku, uživatelé si jsou vědomi, že interakce na Facebooku mohou mít negativní 

následky, a proto přijímají pravidla, která mohou Facebookové Přátele ochránit před 

vzájemným poškozením jejich veřejného obrazu.“ (Bryant, Marmo 2012: 1029) Existují 

tedy jak pravidla chování, tak trest v podobě ztráty profilu a vyčlenění ze sociální sítě 

plné reálných kontaktů. Není tedy možné bez následků dlouhodobě tato pravidla 

porušovat – tedy přidávat libovolné příspěvky a často i zveřejňovat to, co si dotyčný 

doopravdy myslí. „“Liberální duch svobodného občana“ by s největší pravděpodobností 

v panoptiku pěstěn nebyl. Rozhodně by tam však byl zajištěn klid a mír a s nimi i 

spokojenost chovanců.“ (Bauman 2001: 22) 

 

2.5. Synoptikon 

 

S překotným vývojem masmédií, potažmo informačních technologií, však koncept 

panoptika, jak ho popsal Michel Foucault, v některých směrech zastarává. Panoptikon 
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například předpokládal naprostou izolaci a imobilizaci chovanců. Pozorující ani 

sledovaný však dnes není s místem nijak svázán, je duševně přenesen do kyberprostoru 

a může svou roli vykonávat z kteréhokoliv místa na světě, kde je připojení k internetu. 

Chovanci i pozorovatelé jsou naprosto mobilní, mohou se zapojit kdykoliv a kdekoliv.  

 

Tohoto posunu si všiml např. Thomas Mathiesen, který upozorňuje, že zavedení 

panoptické moci znamenalo přeměnu „situace, kdy je malý počet pozorován velkým 

počtem, v situaci, kdy je velký počet pozorován malým počtem.“ (Mathiesen 1997: 217) 

Před panoptikem velký počet lidí vzhlížel k malé hrstce jedinců, kteří disponovali mocí. 

S příchodem panoptismu se moc stahuje do ústraní a spíše své poddané sleduje, než by 

se jimi nechala sledovat. S rozvojem masmédií však nastává nový stav, kdy ohromná 

masa lidí pozoruje jen málo jedinců -  Mathiesen měl samozřejmě na mysli především 

televizi. Pozorovatelé jsou mobilní a jsou všude. Tento nový mocenský mechanismus 

nazval „synoptikum“ (Mathiesen 1997) a postavil ho vedle Foucaultova panoptikonu. 

Pro aplikaci na Facebook se ve své původní podobě zdá být ne úplně vhodný – 

Mathiesen s tímto konceptem přišel dříve, než cokoliv jako Facebook, potažmo sociální 

média, vůbec existovalo. Přesto Mathiesen tehdy přišel se dvěma zcela novými 

myšlenkami. Zaprvé je podle něj všeobecně velebná interaktivita nových médií značně 

zveličována – moc rozhodovat nad obsahem médií je výlučně privilegiem elit. Zadruhé, 

oproti panoptiku, je v synoptikonu samotné pozorování akt globální, nikoliv striktně 

lokální. Navíc vystihl obrat v motivaci k pozorování ostatních. Dříve se jednalo o prvek 

restriktivní, naproti tomu dnes se jedná o prvek dobrovolný a lákavý. Jak tvrdí Bauman: 

„Panoptikum vtlačilo lidi do situace, v níž mohli být sledováni. Synoptikum donucení 

nepotřebuje – lidi ke sledování svádí.“ (Bauman 1999: 65)  

 

Tento aspekt je dle mého názoru naprosto zásadní. Fakt, že lidé v podstatě chtějí 

být sledování, představuje obrat v pojetí dohledu. Přesto synoptikon v Mathiesenově 

podání stále vytváří dojem, že funguje jako mocenský nástroj působící výhradně shora 

dolů. Lidé jednoduše konzumující informace produkované masmédii jsou pasivní a 

samostatně nerozhodují, jak s informacemi naloží. Proto je třeba toto pojetí přehodnotit 

a zaměřit se na ono Baumanovské svádění, které je důležitým faktorem toho, proč je 

dnes dohled natolik rozšířený a proč funguje v takové míře na dobrovolné účasti 

„chovanců“. Představuje též základ pro pochopení spotřebitelského dohledu a s ním 

související cílené reklamě a dalších aspektů „dobrovolného otroctví“. 



   

 

14 

  

3. Dobrovolné otroctví 
 

Pro pochopení moderního dohledu je nutné vysvětlit jev, který Bauman nazývá 

dobrovolné otroctví. V rámci Facebooku, potažmo sociálních sítí a internetu obecně, se 

jedná o zásadní aspekt dohledu, jelikož se s ním setkává téměř každý, kdo se na 

internetu pohybuje, a to nejen na sociálních sítích. Je nejen příčinou, ale i důsledkem 

všudypřítomného monitorování uživatelů. Zde bych si pro vysvětlení dovolil menší 

odbočku a pokusím se ve zkratce popsat to, čemu například Zygmunt Bauman říká 

„manažerská revoluce číslo dvě.“ (Bauman, 2011: 46) Jedná se o obrat ve vedení 

zaměstnanců, kteří jsou oproti restrikcím ponoukání k vlastní aktivitě. V kontextu 

sociálních sítí jde o horlivé tvoření obsahu uživateli, kteří tak činí dobrovolně a 

s nadšením, přičemž výsledek jejich aktivit je zpeněžován těmi, kterým sociální sítě 

patří. 

 

3.1. Kyber-kapitalismus 

 

Za průmyslové revoluce výrobní podniky fungovaly na principu panoptikonu. Pracující 

byli pod drobnohledem zaměstnavatelů a práce se skládala z neustále repetetivních a 

strojových pohybů. Dělník neměl žádný prostor pro vybočení z kurzu a práce se měnila 

v neúnosnou rutinu a nudu. Jeho potenciál byl záměrně držen pod pokličkou, aby 

z dělnické frustrace nedošlo k revoltě či nepokojům. Tento styl vedení podniku byl však 

velice náročný nejen pro zaměstnance, ale i pro dozorce tento řád zajišťující. Nehledě 

na vynakládání nemalých zdrojů pro udržení pořádku a poslušnosti. Transformace ve 

filosofii vedení znamená přenesení manažerských povinností z manažerů na samotné 

objekty řízení. Manažeři se zbavili břemene řízení tím, že nechali původně řízené řídit 

se sami. Zavedli spontaneitu namísto restrikce a ponoukali pracující k vlastní iniciativě.  

 

Tato jejich nově nabytá autonomie zaujala místo ve věži, kde původně mohl 

sídlit pouze dozorce. Zaměstnanci jsou motivováni k účasti tím, že jim neustále hrozí, 

že o své místo v zaměstnání mohou přijít nedostatečnými výkony. „Bič byl nahrazen 

cukrem (…), lákání a svádění převzalo funkce kdysi zajišťované normativní regulací, 

nákladný a resentiment vzbuzující dohled nahradila péče o vlastní vzhled a vypilování 

tužeb, čímž došlo k privatizaci strážních věží (…) a k deregulaci procesu jejich 
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výstavby.“ (Bauman, Lyon 2013: 76) Takto se Bauman dostává k závěru, že synoptikon 

nenahradil zcela panopticismus, nýbrž každý jedinec si vytváří své vlastní 

minipanoptikum. A dále o nich tvrdí: „Budoucí chovanci nesou zodpovědnost za jejich 

výběr, nákup, sestavení a uvedení do provozu.“ (Bauman, Lyon 2013: 77) Prostředky 

k sestavení totiž dnes dodává trh. 

 

Lze v tomto kontextu o uživatelích Facebooku uvažovat jako o jeho 

zaměstnancích? Pokud definujeme zaměstnance jako člověka, který je podřízený svému 

nadřízenému, dělá práci, kterou na něj manažer delegoval, a za tuto odvedenou práci je 

následně odměněn, a toto všechno navíc dělá zcela dobrovolně, včetně uzavření 

smluvního závazku při vstupu do tohoto vztahu, domnívám se, že ano. Facebook jako 

firma je dnes primárně určena k vydělávání peněz. Ty vydělává především z reklamy na 

něm umístěné. Bez uživatelů, kteří Facebook aktivně používají, by celá sociální síť 

postrádala smysl – bez uživatelů by na ní nebyly umístěné reklamy, společnost by 

nevydělávala, a tudíž by pravděpodobně i zanikla. Aktivní využívání Facebooku (tedy 

sdílení statusů, fotek, videí, psaní příspěvků atd.) je paradoxně jak „pracovní náplní“ 

uživatelů, tak zároveň jejich „mzdou“, resp. za veškeré poskytnuté osobní informace na 

sociální síti uživatelé dostávají všechny její výhody a funkce (tedy navazování kontaktů, 

sdílení, chat atd.).  

 

K podobnému závěru došel i sociolog a mediální teoretik Daniel Trottier. Změny 

v průmyslu spojené s rychlým rozvojem informačních technologií se projevují i 

v přeměně kapitalismu. Obrovský rozmach internetu a postupný vývoj vyústil ve vznik 

tzv. kyber-kapitalismu. Oproti původním optimistickým vizím, že informační revoluce 

zneutralizuje třídní boj, se tento boj nyní skrze informační technologie pouze přenesl. 

(Trottier, 2012: 55) Internet v nejširším slova smyslu nikomu nepatří, jednotlivé stránky 

a aplikace však ano. Byznys založený na platformě nových médií spočívá často v tom, 

že práci odvedou samotní uživatelé bez nároku na jakýkoliv honorář. Jako příklad 

můžeme uvést stránky podpory výrobců elektroniky – pro obě strany (koncový uživatel 

i výrobce) je výhodný koncept diskusního fóra, kde si uživatelé navzájem radí 

s problémy, na které při užívání výrobků narazili. „Zvláště problematickým důsledkem 

týkajícím se růstu kyber-kapitalismu je rostoucí se odcizování práce od pracujících.“ 

(Trottier, 2012: 55)  
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3.2. Spotřebitelský dohled 

 

Jednoduše řečeno, v mnoha případech je práce pro určité firmy odvedena uživateli, 

nevědomky a zadarmo (z pohledu firmy). A Facebook je toho podle mě dobrým 

příkladem. Za svou „práci“ – poskytování osobních informací – uživatelé dostanou jeho 

služby, resp. zábavu.  Facebook tento přímo uživateli vytvořený obsah prodává pro 

reklamní a marketingové účely. A cílem takto vytvořeného marketingu není nikdo jiný, 

než opět samotný uživatel prostřednictvím inzerce. Jedná se tak o zcela nový druh 

nehmotné práce, který má za následek postupné prolínání výroby se spotřebou (ovšem 

ne všichni spotřebitelé jsou i výrobci, a naopak). (Trottier 2012: 56) Toto je naprosto 

typický příklad tzv. „spotřebitelského dohledu“, jak jej popsal David Lyon. „Sociální 

řád - tedy mírná forma sociální kontroly - je udržován skrze stimulaci a usměrňování 

spotřeby a právě tam najdeme spotřebitelský dohled. Toho všeho je dosahováno ve 

jménu individuality, šíře výběru a svobody spotřebitele.“ (Lyon 1994: 137) To se 

samozřejmě zdaleka netýká pouze Facebooku, spotřebitelský dohled je velice rychle 

šířící se fenomén a participuje se na něm více či méně každý, kdo někdy používal 

internet. Čím více jedinec využívá sociální sítě, online nakupování, či pouhé 

vyhledávání informací, tím více je pod dohledem.  

 

Metod, kterými inzerent může získat potřebné informace, je ohromné množství. 

Pro příklad uvedu dva známé případy, které byly poměrně problematické i z pohledu 

etiky. V roce 2007 Facebook spustil funkci „Beacon“. V podstatě šlo o to, že 

uskutečněné obchody a transakce na více než 40 portálech se bez souhlasu uživatele 

objevily na Facebooku ve formě jakéhosi doporučujícího příspěvku. V praxi to 

vypadalo tak, že jedinec si například přes e-shop koupil nový mobilní telefon a tento 

nákup se jeho Přátelům ihned na Facebooku zobrazil ve speciálním okně formou 

osobního doporučení. Později se zjistilo, že tato data servery na Facebook odesílají i ve 

chvíli, kdy uživatel není ke svému profilu přihlášen. V roce 2009 byl kvůli protestům 

uživatelů celý projekt Beacon zrušen.
6
 Tento případ byl jednoduše příliš viditelný.  

 

                                                 
6
 Facebook Beacon. In: Wikiepdia.org [online]. 2013, 2.8. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z:http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Beacon a MELBER, Ari. About Facebook. The Nation [online]. 

2007, 20.12. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z:http://www.thenation.com/article/about-facebook 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Beacon
http://www.thenation.com/article/about-facebook
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Druhý příklad je oproti tomu daleko více skrytý. Nedlouho po zrušení Beacon 

Facebook zaplavila vlna tzv. kvízů. Kvíz je externí aplikace, kterou si uživatel po 

vyplnění mohl přidat na svůj profil. Šlo o vyplnění několika jednoduchých otázek, které 

měly vystihnout nějakou uživatelovu charakteristiku. Kvízy tak měly podobu například: 

„Které postavě ze seriálu Přátelé se nejvíce podobáte?“ Výsledek mohl být společně 

s nějakou vtipnou grafikou přidán na profil. Primárně šlo samozřejmě spíše o 

neškodnou zábavu, než jakoukoliv analýzu osobnosti. Co je ovšem na kvízech závažné 

je to, že tvůrce kvízu získává nejen veškeré informace vzešlé z odpovědí (třeba i velice 

intimní informace typu sexuální orientace apod.), ale získává i přístup k téměř celému 

profilu uživatele, který kvíz vyplnil. A to i v případě, kdy má uživatel nastavené 

soukromí profilu na omezený přístup.
7
 Kvízy jsou aplikace externích vývojářů, běžící 

pouze na platformě Facebooku, to samé se tedy týká i her a mnoha dalších aplikací.  

 

Podstatné však je, že osobní informace v jakékoliv podobě jsou pro různé 

subjekty čím dál cennějším zbožím a jejich získávání externími společnostmi je často 

cíleně schováváno za neškodnou zábavu, přičemž je otázka, nakolik si toho jsou běžní 

uživatelé vědomi. Informace jsou z uživatelů dolovány pomocí svádění, ať již potajmu 

formou kvízů, či naopak veřejně nadšenou participací při sdílení svých prožitků na 

Facebooku, za něž uživatel obdrží např. souhlasné komentáře svých Přátel. Celá 

problematika sběru dat a databází je daleko složitější, pokusím se jí blíže popsat 

v následující kapitole. 

  

                                                 
7
 PEREZ, Sarah. What Facebook Quizzes Know About You. Readwrite.com [online]. 2009, 27.8. [cit. 

2014-05-13]. Dostupné 

z:http://readwrite.com/2009/08/27/what_facebook_quizzes_know_about_you#awesm=~oE9b44Ur6jt3ef 

a KASTE, Martin. Is Your Facebook Profile As Private As You Think?. Npr.org [online]. 2009, 20.10. 

[cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=114187478 

http://readwrite.com/2009/08/27/what_facebook_quizzes_know_about_you#awesm=~oE9b44Ur6jt3ef
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=114187478
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4. DATABÁZE 
 

4.1. Komodifikace každodenního života 

 

Jak lze z předešlého textu vidět, tvorba a sběr dat je pro nový typ dohledu naprosto 

esenciální podmínkou. „Monitorování, sbírání a zpracovávání synoptických iniciativ 

sice vyžaduje profesionály, sami „uživatelé“ služeb Google a Facebooku však vytvářejí 

databázi – (…) – svými rozptýlenými, zdánlivě autonomními, ovšem synopticky pre-

koordinovanými aktivitami.“ (Bauman, Lyon 2013: 77) Jakýkoliv pohyb na internetu je 

zaznamenaný a zpětně dohledatelný. Uživatelé tak vytvářejí ohromné množství hrubého 

materiálu, který může být profesionály přetaven v cenná a užitečná data. Co je ovšem 

důležité a znepokojující je, že čím dál tím víc se tato data týkají každodenního života. 

Uživatelé ho totiž stále ve větší míře žijí skrze služby jako je Facebook a pro své 

zviditelnění neváhají zveřejňovat nejenom své biografické údaje, ale i své názory, 

postoje, či nálady. „Rychlý nástup digitálních médií v soukromé sféře znamená, že se 

tato sféra stále více stává objektem komodifikace a zkoumání.“ (Trottier, 2012: 57) 

Jinak řečeno, z každodenního života se dnes jednoduše může stát spotřební zboží, o 

čemž ovšem nemusí mít majitel onoho života tušení. 

 

4.2. Nástup databází a sběr dat 

 

Různé formy spotřebitelského dohledu se tu vyskytovaly od počátku 20. století. 

S vývojem marketingu se informace o jednotlivých zákaznících stávaly stále 

cennějšími. Sbíraly se především demografická a socio-ekonomická data, aby se 

chování zákazníků dalo lépe předvídat. Už v 80. letech se množství dat natolik 

rozrostlo, že zpracovávat jej bez použití počítačů bylo zhola nemožné. Ke sběru, 

uchovávání i ke zpracování dat všeho druhu se využívají databáze. Své databáze vlastní 

nejen státní instituce, jako je policie, či vláda, ale mají je i komerční organizace. A 

právě nástup počítačů znamenal obrovské rozšiřování databází – až tehdy bylo konečně 

technicky proveditelné opravdu rozsáhlé shromažďování dat o každém jedinci. Navíc 

s rozvojem nových informačních technologií se tyto ohromné databáze mohly rychle 

navzájem propojovat a porovnávat, čímž se značně rozrostly možnosti jejich využívání. 

(Lyon, 2007: 41-42) Nejde tedy o zcela nový způsob dohledu, ale pouze díky novým 
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technologiím se na konci 20. století tento způsob stal daleko více rozšířeným. Nejenže 

se silně zefektivnil, ale náklady na něj jsou díky výkonnosti počítačů oproti minulosti 

minimální. „Naše jednání zanechávají stopy digitalizovaných informací, jež jsou 

postupně akumulovány v počítačových databázích a v zápětí rychlostí světla či zvuku 

převáděny sem a tam mezi počítači.“ (Poster 1995: 20, překlad Dvořák 2010) Rád bych 

upozornil, že Mark Poster tento text napsal v roce 1995, tedy několik let před obrovskou 

expanzí internetu, a daleko dříve před nástupem fenoménu sociálních sítí. „Pokud to 

snad nebylo zřejmé u dřívějších forem databázového marketingu, nástup Amazonu, 

Facebooku a Googlu ukazuje stav věcí.“ (Bauman & Lyon, 2013: 117) 

 

S příchodem internetu se nejen rapidně zvýšil počet dat, ale zároveň i rychlost 

jejich zpracování. Mezi data, která jsou pro firmy užitečná, se navíc nyní řadí třeba 

informace o navštívených stránkách, ale i geografická poloha návštěvníka. Data získaná 

z prostého surfování po internetu dávají ve spojení s demografickými údaji celkem 

jasnou představu o zákazníkově historii, vkusu, či preferencích. Internet navíc poskytuje 

firmám možnost s osobními daty navzájem obchodovat. Ačkoliv by taková míra 

dohledu nebyla bez počítačových systémů možná, David Lyon upozorňuje, že tento typ 

sledování tu byl dávno před nimi. „Počítače nevytvořily situaci, ve které se občané 

vyspělého světa dnes nacházejí. Byli jsme „data-subjekty“ daleko dříve nežli se 

jakákoliv technická revoluce odehrála.“ (Lyon 1994: 41) Na jednu stranu moderní 

technologie zásadním způsobem zintenzivnila tvorbu databází, na druhou stranu bez 

naší horlivé participace by tento dohled nebyl natolik rozšířen. Moderní informační 

technologie jednoduše nejsou jedinou příčinou ztráty našeho soukromí, spíše jsou jejím 

nástrojem. „S tolika informacemi o lidech, kolik jich dnes digitální databáze obsahují, 

se život člověka stává pro osoby disponující přístupem ke správným počítačům 

otevřenou knihou.“ (Poster 1995: 64, překlad Dvořák 2010) Tento poznatek z poloviny 

devadesátých let je v kontextu Facebooku velmi aktuální. 

 

4.3. Facebook a jeho zásady ochrany soukromí 

 

Abychom byli konkrétnější, co všechno zjišťuje a jaké informace shromažďuje o svých 

uživatelích Facebook? Seznam zveřejňuje samotný Facebook a přestože není kompletní, 

pro jistou představu je však dostačující. Celý tento text je volně k přečtení a všichni 
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uživatelé při tvorbě profilu s ním museli souhlasit. Jednoduše se těmto smluvním 

podmínkám při zakládání profilu nelze vyhnout. Faktem zůstává, že smluvní podmínky 

bere v úvahu pouhá třetina uživatelů Facebooku, přičemž podle výzkumu ho 90% 

uživatelů nikdy nečetla.
8
 Následuje výňatek z jejich „privacy policy“: 

 

„Data získáváme z počítače, mobilního telefonu a ostatních zařízení (přičemž 

získáváme i data o daném počítači, telefonu nebo zařízení), která používáte pro přístup 

k Facebooku nebo instalaci aplikací Facebooku, včetně toho, když se ze stejného 

zařízení připojuje více uživatelů. Mohou sem patřit i informace o síti a komunikaci 

(jako je například IP adresa nebo číslo mobilního telefonu) a další informace o takových 

věcech, jako jsou internetové služby, operační systém, umístění, typ použitého zařízení 

nebo prohlížeče (včetně identifikačních údajů) nebo navštívené stránky. Můžeme 

například získat vaši GPS polohu nebo další informace o umístění.“
9
  

 

A nejen to. Facebook dokonce získává data i ze stránek, na kterých je pouze 

umístěný Facebook plug-in (nástroj, díky kterému může uživatel třeba určitou stránku 

sdílet na své Zdi přímo z oné stránky). Navíc je z tohoto úryvku jasné, že tyto informace 

získá i pokud uživatel v tu chvíli není k Facebooku připojen: „Data obdržíme vždy, 

když spustíte hru, aplikaci nebo web, které používají platformu Facebook, nebo 

navštívíte web s funkcí Facebooku (…), někdy také prostřednictvím souborů cookie. 

Data mohou zahrnovat datum a čas vaší návštěvy na webu, webovou adresu (neboli 

adresu URL), na které se nacházíte, technické údaje o IP adrese, prohlížeč a operační 

systém, který používáte, a, jste-li přihlášeni k Facebooku, vaše ID uživatele.“
10

 

 

Co se týče databázového marketingu a proudění informací o uživatelích, o něm 

nepřímo hovoří třetí bod v „privacy policy“: „Někdy získáváme data od našich partnerů, 

reklamních partnerů, zákazníků a dalších třetích stran, které nám (nebo jim) pomáhají 

zprostředkovat reklamy, analyzovat online aktivity, (…). Inzerent nám například může 

                                                 
8
 Report on Privacy Awareness Survey Facebook Users. Centre for the Advancement of Social Sciences 

Research (CASR) [online]. Honk Kong, 2013, 5.3. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z:http://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/facebook_survey_e.pdf 
9
 Zásady používání dat. Facebook.com [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy 
10

 Tamtéž. 

http://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/facebook_survey_e.pdf
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
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sdělit informace o vás (například jak jste reagovali na reklamu na Facebooku nebo na 

jiném webu), aby nám pomohl změřit účinnost.“
11

  

 

Všechna tato data se navíc dlouhodobě uchovávají. „Údaje ukládáme na dobu, 

která je nezbytná pro poskytování produktů a služeb vám a jiným osobám (…). 

Informace přidružené k vašemu účtu se typicky ukládají do okamžiku, kdy je tento účet 

odstraněn.“
12

 Tato poměrně vágní oznámení v praxi znamená, že pokud je zrušen profil 

s žádostí o jeho vymazání (existuje možnost profil na určitou dobu deaktivovat, což 

obsah jenom skryje), dochází pouze k vymazání identifikačních údajů o uživateli. 

Všechny ostatní informace na serveru zůstávají (jako například fotografie atd.), pouze 

nadále nejsou spojeny s konkrétním profilem.
13

 Navíc k vymazání dochází až po 14 

dnech, které Facebook uživateli dává na rozmyšlenou. 

4.4. Super-panoptikon a dataveillance 

 

Velice podrobně se problematikou databází zabýval např. Mark Poster v díle The 

Second Media Age. Ten popisuje dva základní přístupy k tomuto sociálnímu jevu. 

Liberální autoři se podle něj obávají především ztráty soukromí pramenící z ohromného 

množství dat, která jsou shromažďována agenturami různého druhu – od vládních až po 

soukromé. Tyto údaje o osobách se pak bez vědomí jedince pohybují mezi počítači sem 

a tam. Marxisté naopak upozorňují na to, že se z takových informací stává zboží, navíc 

jsou tyto informace z velké části pod kontrolou velkých korporací. Problémem je 

především fakt, že přístup k těmto databázím je nevyrovnaný. „Společnost se stále 

výrazněji rozděluje na informačně bohaté a informačně chudé. Existující třídní rozdíly 

jsou v národním i globálním měřítku posíleny a dále upevňovány technologiemi 

komputerizovaných informací.“ (Poster 1995: 64, překlad Dvořák 2010) Těmto obavám 

Poster v podstatě nic nevytýká a v zásadě je považuje za oprávněné, upozorňuje však na 

to, že oba přístupy důrazně oddělují jedince od institucí, jednání od informací. Proto na 

databáze aplikuje Foucaultův panoptikon, který tato dvě paradigmata překonává. 

Prosazování moci zde není negativní, tedy represivní či nátlakové, ale naopak pozitivní. 

Jedinec je formován, ať si toho je, či není vědom – chtě nechtě přijímá roli vězně.  

                                                 
11

 Tamtéž. 
12

 Tamtéž. 
13

 Deleting your Facebook account (FAQ). Cnet.com [online]. 2010, 21.5. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.cnet.com/how-to/deleting-your-facebook-account-faq/ 

http://www.cnet.com/how-to/deleting-your-facebook-account-faq/
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V kontextu databází tak zavádí nový pojem „super-panoptikon“. Databáze 

jednotlivce znají a na základě informací v nich obsažených s ním také náležitě jednají. 

Identita člověka není protikladem k instituci, nestojí mimo moc, nýbrž je s ní 

nerozlučně spjata. „Super-panoptikon se pak jeví nikoliv jako omezení či nátlak na 

individuum, nýbrž je spíše součástí jeho identity.“ (Poster 1995: 68-69, překlad Dvořák 

2010) Super-panoptikon stejně jako panoptikon pracuje neustále, systematicky a 

potajmu, v čem se však od něj liší, je především to, že chovanec zde není nijak např. 

prostorově omezován, naopak je žádoucí, aby nadále pokračoval ve svém každodenním 

životě. Super-panoptikon je tak ještě více nenápadný než jeho předchůdce, funkci 

dozorce nahradily databáze, a díky již několikrát zmíněné možnosti výměny informací 

mezi nimi, je tak i daleko přesnější a důkladnější. A jelikož dnes i běžné každodenní 

činnosti podléhají databázovému dohledu (např. návštěva lékaře, nákup kreditní kartou, 

návštěva obchodního centra, telefonát atd.), člověk tak nepřetržitě „za sebou zanechává 

stopy, jež jsou počítači spřádány v informace.“(Poster 1995: 69, překlad Dvořák 2010)  

 

V podstatě totéž označuje australský počítačový vědec Roger Clarke jako 

„dataveillance“ (spojení anglických slov data a surveillance). Ten dále rozděluje na 

osobní a masový. Osobní dataveillance je založen na přímé konfrontaci jedince a 

instituce, např. jednání s bankou. Naproti tomu masový dataveillance již nemá 

s konkrétním vztahem mezi jedincem a organizací nic společného. Informace, které 

původně poskytl zcela dobrovolně za účelem získání nějakých výhod či služeb, se nyní 

pohybují mezi institucemi zcela svévolně bez vědomí jejich autora. Pohyb a nakládání 

s daty již není možné jedincem ovlivnit. Instituce data všelijak kategorizují a následně 

propojují, vznikají tak datové profily, na základě kterých s námi dané instituce jednají. 

(Lyon 1994: 49-50)  
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5. Datový obraz 
 

Zvláštní pozornost chci věnovat výše zmíněným datovým profilům. Jak jsem již 

naznačil, informace o jedincích nejsou jen pasivně uložené v databázích. S těmito 

informacemi je dále zacházeno tak, jak to konkrétní instituce vyžaduje. Jsou 

zpracovávány, tříděny a klasifikovány - tím jsou zákonitě oproti realitě zkreslovány. 

Dříve anonymní činnosti „jsou nyní obaleny vrstvou informačních stop, jež jsou dále 

shromažďovány a uspořádávány do profilů a diagramů umožňujících vytvoření stále 

přesnějších portrétu osob.“ (Poster 1995: 65, překlad Dvořák 2010) Tyto profily 

postupně ztrácejí zakotvení v realitě – nebo přesněji řečeno, vytvářejí obraz vzdáleně 

zakotvený v realitě, který získává relativní autonomii na zdroji. Tím, jak se neustále 

kategorizují a zjednodušují, vytvářejí další skutečnost, „vytvářejí složeniny 

z jednotlivých zkušeností, nikoliv nepodobné karikaturám.“ (Poster 1995: 66, překlad 

Dvořák 2010) Tyto naše karikatury však nejsou zcela neškodné, naopak mají zásadní 

vliv na náš život. Virtuální identity, které jsme vytvořili dílčími úkony při jednání 

s institucemi a které jsou vytvořeny z informací uložených v databázích, zpětně 

ovlivňují, jak bude s jejich reálnými předobrazy zacházeno. Tyto uměle vytvořené 

identity nás čím dál častěji v interakcích s institucemi zastupují na úkor „reálné osoby“, 

protože náš kontakt s nimi v mnoha případech zprostředkovávají (myšlen především 

kontakt prostřednictvím internetu). „Prostý fakt, že tato identita není nijak úzce spjata 

s niterným vědomím člověka a s jej určujícími vlastnostmi, nijak nesnižuje její sílu a 

účinnost. S rozšiřováním databází komunikační technologie prostupují sociální prostor a 

zmnožují identitu osob nezávisle na jejich vůli, záměrech, pocitech či poznávacích 

schopnostech.“ (Poster 1995: 68, překlad Dvořák 2010)  

 

Nejdůležitějším důsledkem fenoménu databází tedy je „jeho schopnost vytvářet 

a zmnožovat identitu jedince a tím mu poskytnout jistou kontrolu.“ (Poster 1995: 64, 

překlad Dvořák 2010) Na tuto schopnost databází multiplikovat identitu neupozorňuje 

pouze Mark Poster. David Lyon přichází s pojmem „datový obraz“ a upozorňuje 

především na fakt, že s tím, jak roste počet úkonů prováděných na dálku, roste i počet 

situací, kdy je s námi zacházeno pouze na základě našeho datového obrazu. Navíc 

s naším datovým obrazem často manipuluje pouze vzdálený počítač, na obou stranách 

tedy absentuje reálná osoba. (Lyon 1994: 19) Výše zmíněný Roger Clarke toto nazývá 

„digital persona“, což je podle něj model jedince vytvořený z dat o něm a upozorňuje 
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především na rostoucí provázanost jednotlivých databází. Na jednu stranu je tvorba 

těchto modelů v informační době velmi užitečná. Na stranu druhou je jejich tvorba 

nevyhnutelná a může představovat četná rizika. (Clarke 1994) Haggerty a Ericson zase 

tvrdí, že tento obraz zahrnuje i veškeré tělesné a hmotné prvky, jako jsou záznamy 

průmyslových kamer, fotky, otisky prstů atd. Dohled již není namířen pouze na tělo 

samotné, ale na data z něho vyzařující. Tělo je rozdrobené na datové segmenty a ty jsou 

následně pospojovány v tzv. „data-double“. (Haggerty, Ericson 2000) Je však důležité si 

uvědomit, jak se naše datové obrazy mohou lišit na základě kontextu. Pro příklad uvedu 

rozdíl mezi Facebookem a Googlem. Pominu-li fakt, že i Facebook sleduje prokliky 

uživatelů na cizích stránkách, základem jsou informace o sociálních interakcích, o tom, 

kdo se s kým účastnil jaké akce a kdo co sdílí na svém profilu. Z tohoto pohledu je tak 

Facebookový obraz daleko interaktivnější. Naopak Google si skládá obrázek o 

uživatelích primárně z jejich historie navštívených stránek a odkazů, na které uživatel 

kliknul. Oproti Facebooku tak zahrnuje i mnoho informací, které by uživatel Facebooku 

na svém profilu nikdy nezveřejnil.  

 

5.1. Zpětný vliv datového obrazu 

 

Každopádně to, že datový obraz následně zpětně ovlivňuje život reálné osoby, je stále 

častějším jevem. Není těžké si představit, jak slibně rozvíjející se kariéru začínajícího 

politika náhle ukončí fotografie či video z divokého večírku, kterého se tento politik 

v pubertě účastnil. Politik, jako osoba veřejně činná, je logicky objektem pozornosti 

častěji než například řadový student. Avšak čím dál častější je praktika lustrování 

profilů zaměstnanců jejich zaměstnavateli. Personalisté při výběru kandidátů na 

zaměstnání často využívají profily uchazečů k tomu, aby o nich zjistili informace, které 

by v rámci přijímacího pohovoru zjistit nebylo možné. Podle průzkumu amerického 

serveru careerbuilder.com 37% personalistů využívá při náborovém procesu právě 

profily na sociálních sítích, přičemž 63% manažerů takto využívajících sociální sítě 

nepřijalo uchazeče na základě věcí, které na jejich profilu našli. Primární sociální sítí 

v tomto směru je síť LinkedIn, která je založena na sdílení informací o profesních 

dovednostech a zkušenostech, Facebook je však ihned v závěsu na druhém místě.
14

 

                                                 
14

 RUSSO, Emily. How employers use social media to hire employees. [online]. 2013. vyd. [cit. 2014-05-

13]. Dostupné z: http://socialraise.wordpress.com/2013/04/11/how-employers-use-social-media-to-hire-

http://socialraise.wordpress.com/2013/04/11/how-employers-use-social-media-to-hire-employees/


   

 

25 

  

 

Tím však sledování zaměstnanců nekončí, není ojedinělá ani situace, kdy je 

jedinec propuštěn kvůli něčemu, co dotyčný na svém profilu zveřejnil. Uživatelé totiž 

podle výzkumu společnosti AVG toto riziko podceňují a zpětně svůj profil nerevidují, a 

to ani v případě, že se na Faceboku přátelí se svými kolegy, nebo dokonce i svým 

nadřízeným. Je však nutné poznamenat, že tato praktika nemusí mít jen negativní 

dopady. Podle téhož výzkumu se dvě třetiny personalistů někdy nechalo online profilem 

ovlivnit pozitivně.
15

 To ovšem nic nemění na tom, že tato možnost monitorování 

zaměstnanců existuje, je praktikována, a že datový obraz může mít zásadní vliv na jeho 

reálný předobraz.  

 

Toto byl pouze příklad, jak může virtuální identita nabývat stejné důležitosti a 

relevance, jako identita skutečné osoby. Dále bych chtěl upozornit především na dva 

obecné jevy, které s datovými obrazy úzce souvisejí, které v kontextu Facebooku 

(potažmo všech sociálních sítí) považuji za nebezpečné a které na rozdíl případu 

uvedeného výše nezahrnuje lidský faktor na obou stranách interakce (tedy na jedné 

straně jedince a jím vytvořený profil, na straně druhé další jedince tento profil 

zkoumající): kategorizace a personalizace. 

 

5.2. Kategorizace 

 

Jak již bylo řečeno, hrubá data o osobách je nutné zjednodušovat a třídit, a to z několika 

důvodů. Zaprvé jsou využívána v mnoha různých kontextech a k mnoha různým 

účelům. Zadruhé se tím razantně zmenší jejich objem, navíc se zásadně zefektivní práce 

s nimi. Problémem je, že toto třídění provádí počítačový software automaticky. A ten 

má za úkol oddělit od sebe skupiny na základě určité charakteristiky, přičemž s lidmi 

bude nadále zacházeno podle toho, do které skupiny je počítač zařadil. Tato technika je 

široce využívána třeba v již zmíněném databázovém marketingu. David Lyon tento jev 

nazývá „kategoriální svádění“ a upozorňuje na to, že může vést ke vzniku stereotypů a 

                                                                                                                                               
employees/ a 37 Percent Of Employers Use Facebook To Pre-Screen Applicants, New Study 

Says.Huffington Post [online]. 2012, 20.4. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z:http://www.huffingtonpost.com/2012/04/20/employers-use-facebook-to-pre-screen-

applicants_n_1441289.html 
15

 Váš budoucí zaměstnavatel se dívá!: Čeští uchazeči o zaměstnání jsou naivní a neuvědomují si vliv 

svých profilů na sociálních sítích. Avg.com [online]. Praha, 2012, 18.12. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.avg.com/cz-cs/tiskove-zpravy.ndi-10995 

http://www.huffingtonpost.com/2012/04/20/employers-use-facebook-to-pre-screen-applicants_n_1441289.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/20/employers-use-facebook-to-pre-screen-applicants_n_1441289.html
http://www.avg.com/cz-cs/tiskove-zpravy.ndi-10995
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k diskriminaci zákazníků. (Lyon, Bauman 2013: 118) Jsou analyzovány jejich 

preference a nákupní vzorce, na základě toho jsou zařazeni do určitých skupin. 

Výsledkem je to, že určité online chování uživatele nevědomě klasifikuje, čímž mu 

automaticky přiřadí určitou charakteristiku. Nejde pouze o to, že člověku zajímajícímu 

se o akvarijní rybičky budou podsouvány reklamy na akvarijní zboží, důsledky jsou 

dalekosáhlejší. Oscar Gandy varuje, že tento systém analýzy může způsobovat 

statistickou diskriminaci, a dále tvrdí: „Ačkoliv tyto systémy jsou obvykle tematizovány 

v kontextu cílené online reklamy, jejich dosah je mnohem větší. Jde tu o přístup k celé 

řadě zboží a služeb, včetně finančního trhu a trhu s nemovitostmi a rovněž zdravotní 

péče, vzdělávání a sociálních služeb.“ (Gandy 2011:176)  

 

Svým chováním na internetu, tedy i na Facebooku, se tak můžeme nevědomky 

dostat do kategorie, která způsobí, že budeme pro určité firmy nežádoucí, a tudíž se pro 

nás stanou jejich produkty hůře dostupné - a to mimo jiné tím, že jsme identifikováni 

jako členové skupiny, nikoliv jako samostatní jedinci. Nehledě na to, že jsme se do této 

kategorie mohli dostat omylem. Lyon k tomu ještě dále dodává: „Klasifikace a 

profilování jsou sociálně a politicky významnými znaky současného dohledu.“ (Lyon 

2007: 175) Facebook navíc svádí ke kategorizování sám prostřednictvím členství ve 

všelijakých skupinách. Tyto skupiny sdružují lidi se stejnými preferencemi (nejen 

například obliba hudební skupiny, ale i značek, či produktů) a lze je najít i běžnými 

internetovými vyhledávači, není třeba registrace na Facebooku. Je tak velice snadné 

vyhledávat uživatele na základě atributů, nikoliv pouze biografických údajů, a tím je 

dokonaleji třídit. 

 

5.3. Personalizace 

 

Druhým důležitým důsledkem existence našich data obrazů je personalizace 

internetového prostoru. Nejen Facebook, ale i Google a další velké internetové 

společnosti (Pariser 2011: 8) velice podrobně sledují chování jejich uživatelů 

(navštívené stránky, přesný čas a doba návštěvy, atd.). Jednoduše tak lze zjistit jejich 

preference a návyky. Díky těmto informacím konkrétním uživatelům pak zobrazuje 

stránky „šité na míru“. Např. Google filtruje výsledky na základě předchozích dotazů. 

Jednoduše řečeno, pokud dva lidé s různými názory a preferencemi zadají do 
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vyhledávání totéž slovo, nedostanou tytéž výsledky. Personalizace internetu může být 

pro koncového uživatele velice pohodlná a užitečná, vyskytuje se s ní však celá řada 

rizik. Jedinec se tak ocitá v něčem, co Eli Pariser výstižně nazývá „filtrační bublina“. 

(Pariser 2011) Ta nás automaticky obklopuje především obsahem, se kterým s největší 

pravděpodobností souhlasíme, a na sociálních sítích nám zobrazuje příspěvky hlavně od 

lidí, kteří nám jsou dle zveřejněných informací podobní, nebo se kterými jsme nejvíce 

v kontaktu (např. podle času stráveným prohlížením jejich profilu, či počtu poslaných 

zpráv). S rostoucím počtem přátel Facebook více filtruje, které příspěvky zobrazí a které 

nikoliv. Dokonce ani zprávy od neznámého uživatele nemusí adresátovi přímo dojít, bez 

upozornění se v přijatých zprávách schovají pod položku „Další“. 

 

Pariser ve své knize uvádí mnoho konkrétních příkladů, jak nás filtrační bublina 

může ovlivňovat. Uživatel pídící se na internetu po informacích o depresi se může velmi 

rychle stát cílem reklam na antidepresiva. Člověk pravicového smýšlení se daleko méně 

setká s názory a příspěvky levicově orientovaných Přátel. V extrémním případě to může 

znamenat, že se k jedinci nedostanou informace o předvolební kampani některých 

kandidátů. (Pariser 2011: 154) Člověk tak kvůli informační bublině není konfrontován 

s jinými názory a pohledy na věc, než jsou jeho vlastní. To však může mít 

nezanedbatelný sociální dopad. Jak tvrdí Pariser: „…personální filtry napomáhají svého 

druhu neviditelné auto propagandě, indoktrinují nás našimi vlastními představami, 

posilují naši touhu po věcech, které známe, a činí nás netečnými vůči hrozbám, jež 

číhají v temné sféře neznámého.“ (Pariser 2011: 15) 

 

 Technologie spotřebitelského dohledu již dosáhly takové úrovně, že dokážou 

„zaměřit nabídku na osoby či kategorie lidí, které ji v určitou chvíli nadšeně uvítají.“ 

(Bauman, Lyon 2013: 121) Jak tvrdí Zygmunt Bauman, prodej zboží je pro firmy stále 

jednodušší, jelikož je stále jednodušší znát naše preference a koníčky. Nabízejí nám 

produkty „šité na míru“ a my to s povděkem a rádi přijímáme, jelikož nám to značně 

usnadňuje orientaci v nich. A jednotlivé nákupy jen více usměrňují naše nákupy příští. 

Reklama již není vnímána jako reklama, nýbrž jako nabídka přátelské pomoci. 

(Bauman, Lyon 2013: 121) Na druhou stranu je omezen proud informací k adresátovi o 

ty, které by mu nemusely být příjemné. „Cíleně a bezostyšně restriktivní, panoptický 

podnik se vydává za laskavé, vstřícné, společensky přátelské synoptikum provozované 

ve jménu solidarity…“ (Bauman, Lyon: 122) 
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6. Asambláž dohledu 
 

Dnešní sledovací technologie umožňují v podstatě téměř komukoliv sledovat kohokoliv 

a s rostoucí tendencí zaměřovat dohled na každodenní život je představa jednoduché 

metafory panoptikonu dle Kevina Haggertyho a Richarda Ericsona překonaná. „Rychlý 

technologický vývoj, zvláště růst komputerizovaných databází, vyžaduje, abychom 

přehodnotili metaforu panoptika.“ (Haggerty, Ericson 2000: 607) Dále tvrdí, že ani 

myslitelé jako je například Mark Poster (a jeho super-panotpikon), vlastně nepřichází 

s ničím novým, spíše jen předkládají nové a nové příklady, které pasují do Foucaltova 

modelu. Je potřeba najít nový teoretický rámec, kterým je možno současný dohled 

důsledněji uchopit a pochopit. Podle nich jsme svědky toho, že kdysi skrytý a abstraktní 

dohled se nyní postupně mění v něco, co nazývají „asambláž dohledu“ (v originále 

„surveillant assemblage“). 

 

Namísto dohledu provozovaného státem či konkrétní oficiální institucí a dohledu 

zaměřeného na úzkou skupinu lidí se dnes využívá velké množství dostupných 

technologií a zaměřuje se na širokou škálu lidí a jejich aktivit. Jedinci, kteří dříve nebyli 

cílem dohledu, se dnes běžně stávají objektem rutinního monitorování a to běžně i 

nestátními organizacemi.  Základem pro to však nejsou pouze informace získávané 

z databází, jak tvrdí Mark Poster. Podstatou moderního dohledu je podle Haggertyho a 

Ericsona fakt, že i samotné tělo je zdrojem mnoha dat. Biometrické údaje, jako jsou 

otisky prstů, obličej, barva vlasů či hlas jsou dnes běžnou součástí klasifikace obyvatel, 

například pro potřeby policie, či na hraničních kontrolách. Stejně tak DNA některých 

jedinců tvoří samotné databáze. Dalším prvkem dohledu je sledování pohybu v času a 

prostoru. Nejznámější systém GPS je dnes součástí drtivé většiny nejnovějších 

mobilních telefonů. Všechny tyto informace je možné porovnávat s databázemi. 

V konečném důsledku asambláže dohledu se tělo transformuje v čirou informaci, ze 

které je možné následně poskládat datový obraz, jenž je daleko mobilnější a vhodný pro 

porovnávání. (Haggerty, Ericson 2000: 613) Jednotliviny jsou v rámci dohledu 

spojovány v celek – jak tělo, tak i informace o něm – a dohromady tak tvoří „data 

dvojníka“, v originále „data-double“. „Tato asambláž funguje tak, že abstrahuje lidská 

těla z jejich lokálního určení a dále je přetváří do proudů tělesných dat. Tyto proudy 

jsou následně znovu sestaveny do jednotlivých „data dvojníků“, kteří mohou být cílem 

kontroly a intervence.“ (Haggerty, Ericson 2000: 606) 
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Tato soustava dohledu tedy dle potřeby řetězí mnoho různých systémů, přestože 

se jejich původní účely liší. To znamená, že asambláž dohledu je několik heterogenních 

prvků, které navzájem spojuje pouze to, že dohromady fungují jako jedna entita, 

v tomto případě mnoho různých médií může být spojeno pro jeden účel – dohled. To 

nemusí trvat permanentně, konkrétní řetězení se může konat ad hoc. Takto pojatá 

soustava dohledu je velice nestálá a nemá jasné hranice. Z toho vyplývá značná limitace 

při manipulaci s ní. Chybí rozeznatelný centrální orgán, který by jí ovládal. Nemůže být 

například „vypnuta“ ukončením jednoho z prvků, či kritikou a zakázáním jedné z částí. 

(Haggerty, Ericson 2000: 608-609) Haggerty s Ericsonem dodávají: „Vzpírání se proti 

jednotlivým projevům dohledu, ač může být sebedůležitější, je podobné pokusům 

odvrátit mořskou vlnu koštětem – zuřivé soustředění se na konkrétní nepříjemné 

techniky a praktiky, zatímco hlavní vlna dohledu nás všechny smyje.“ (Haggerty, 

Ericson 2000: 609) 

 

To se jeví jako velice radikální a znepokojivá vize. Avšak distribuce dohledu je 

stále velice nerovnoměrná, a to oběma směry. Haggerty a Ericson tvrdí, že již neplatí 

striktní působení dohledu shora dolů, klasická hierarchie je narušená, různé skupiny lidí 

jsou pod různým typem a různou intenzitou dohledu. Na všech leží tenká vrstva 

dohledu, která se může kdykoliv prohloubit, pokud je třeba nad danou osobou či 

skupinou zvýšit kontrolu. Co však platí obecně je, že sledováni jsou všichni, a to platí i 

pro bohaté a mocné – ti jsou dokonce často pod intenzivnějším dohledem nežli chudá 

nižší třída obyvatel. Vůdci a jejich chování tak jsou dnes každodenně sledovány širokou 

veřejností. Zde je opět naráženo na již zmiňovaný synoptikon. Na co se tím Haggerty 

s Ericsonem však snaží poukázat je to, že dnes již žádná skupina obyvatel nestojí nad, 

nebo úplně mimo moderní dohled. Zůstat dnes v civilizovaném světě zcela anonymním 

je nemožné. (Hagerty, Ericson 2000: 618) Nebýt pod dohledem by znamenalo nechodit 

k doktorovi, nevolit, nepoužívat internet, netelefonovat atd.  
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6.1. Nové aspekty dohledu 

 

Pokud bych měl takto pojatý dohled aplikovat na konkrétní příklady, v případě této 

práce na sociální sítě, zmíním ve zkratce především postupně se propojující platformy. 

V roce 2012 Facebook koupil Instagram, nejoblíbenější sociální síť na sdílení fotografií 

pořízených chytrými telefony. Na Facebooku je rovněž možné sdílet příspěvky ze sítě 

Foursquare udávající stávající polohu uživatele. Konkurenční Google provozuje vlastní 

sociální síť fungující na velmi podobné bázi jako Facebook zvanou Google+. Kromě 

mnoha dalších produktů, které firma nabízí, jako je například největší internetový 

vyhledávač a emailový klient Gmail dále Google od roku 2006 vlastní i největší síť pro 

sdílení videí YouTube. V roce 2005 Google zakoupil a následně vyvinul operační 

systém pro chytré telefony a tablety Android, který v roce 2013 využívalo kolem 80% 

všech těchto zařízení po celém světě.
16

 Jednotlivé systémy se pod jejich majiteli 

postupně propojují a synchronizují. K plnému využívání většiny funkcí těchto 

populárních produktů je v drtivě většině nutné být zaregistrován, a to čím dál častěji pod 

vlastním jménem, nikoliv pseudonymem či přezdívkou. Jednoduše řečeno stále menší 

množství rychle rostoucích společností vlastní čím dál více prostředků k tomu, aby 

mohla dohlížet na své zákazníky.  

 

V minulosti byl dohled cíleně zaměřen na určitou skupinu identifikovaných 

jedinců a z nějakého konkrétního důvodu. Například sledování pohybu a odposlechy 

hovorů z důvodu podezření z kriminální činnosti. Dnes jsou však monitorování i lidé, 

kteří nejsou z ničeho podezřelí, a to mnoha různými způsoby. Proto musíme podle 

Haggertyho a Ericsona pozměnit chápání dohledu. Již nemůže být dále chápán pouze 

jako nástroj státní moci zajišťující stabilitu a bezpečnost. S novými možnostmi se 

změnily i cíle. Haggerty a Ericson tvrdí, že současný dohled je masový a jeho záměrem 

je spíše měnit populaci v konzumenty (a komodity), kteří budou aktivně participovat na 

trhu namísto toho, aby byli vystaveni represím a striktní disciplíně, což bylo 

charakteristické pro klasické pojetí dohledu Foucaultova typu.  

 

                                                 
16

 Android zvýšil podíl na trhu chytrých telefonů na 80 procent. Finanční Noviny [online]. 2013, 7.8. [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://www.financninoviny.cz/zpravy/android-zvysil-podil-na-trhu-chytrych-

telefonu-na-80-procent/970047 

http://www.financninoviny.cz/zpravy/android-zvysil-podil-na-trhu-chytrych-telefonu-na-80-procent/970047
http://www.financninoviny.cz/zpravy/android-zvysil-podil-na-trhu-chytrych-telefonu-na-80-procent/970047
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Objektem dohledu se jedinec stává již svým narozením, tedy nedobrovolně. To, 

co je z hlediska sociálních sítí na moderním dohledu nové, je fakt, že se své anonymity 

vzdáváme naopak zcela dobrovolně za účelem získání jejich služeb a výhod. Jedním 

z doprovodných efektů je tak například skutečnost, že téměř čtvrtina ještě nenarozených 

dětí již má na internetu svůj datový otisk, například formou sonografických snímků. Ze 

studie společnosti AVG (která se dotazovala 2200 matek s dětmi do dvou let věku a 

s přístupem k internetu) dále vyplývá, že fotografie třetiny dětí se objeví online již 

během prvních týdnů po narození a průměrný věk dítěte, ve kterém získává svůj první 

online otisk na sociálních sítích, je 6 měsíců.
17

 Co je však důležité, je fakt, že ho získává 

výhradně prostřednictvím a se svolením svých rodičů, bez možnosti o svém online 

obrazu jakkoliv rozhodovat.  

 

Naopak v dospělosti má jedinec obrovskou škálu možností, jak o sobě něco 

prozradit. Tam kde Haggerty a Ericson mluví o časoprostoru a videozáznamech či 

fotkách, tam dnes není třeba mluvit o GPS a průmyslových kamerách. Facebook 

umožňuje zveřejnit na profilu, kde se zrovna uživatel nachází. Ten dokonce umí i 

automaticky ke zveřejněným fotkám lokaci přiřadit (například pokud jste se předešlý 

den účastnil některé akce, ze které fotky následující den zveřejníte, nejde tedy vždy o 

přesnou informaci). V konverzaci je možné vidět, z jakého místa uživatel zprávy 

odesílá. Jestli jedinec chce svou lokaci zveřejňovat je samozřejmě dobrovolné v rámci 

nastavení. Na určení přesné polohy v konkrétním čase je však dnes založena například 

celá sociální síť - Foursquare. Různé prvky velice snadno využitelné k monitoringu jsou 

dnes běžnou součástí webových aplikací. K informacím ve formě fotografií ještě určitě 

stojí za to zmínit funkci DeepFace, kterou Facebook zveřejnil v roce 2014. Jde o 

zdokonalenou metodu rozpoznávání obličeje. Podle jejich vlastního prohlášení dokáže 

nyní Facebook rozpoznávat obličeje s 97,35% úspěšností (což je údajně téměř 

srovnatelné s rozpoznávacími schopnostmi člověka).
18

 S ohledem na to, že Facebook je 

největší sbírka fotografií na internetu, je to velice mocný nástroj k tomu dokonaleji 

roztřídit a pospojovat jednotlivé elementy sítě do sociálních vazeb – tedy nás. 

 

                                                 
17

 Digitální zrození: vítejte v online světě. Avg.com [online]. 2010, 11.10. [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z: http://www.avg.com/cz-cs/tiskove-zpravy.ndi-284095 
18

 DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification.Facebook.com [online]. 

2014. vyd. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: https://www.facebook.com/publications/546316888800776/ 

http://www.avg.com/cz-cs/tiskove-zpravy.ndi-284095
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7. Závěr 
 

V této práci jsem postupně představit jednotlivá témata a pojmy teorie dohledu, přičemž 

jsem se pokusil tyto koncepty aplikovat na moderní fenomén internetových sociální sítí. 

S tím jak se postupně vyvíjely informační technologie, se však vyvíjely i tyto pojmy. 

Začali jsme u Michela Foucaulta a jeho interpretace panoptikonu jakožto základního 

mechanismu společenské kontroly. Revize tohoto pojmu, která byla nutná z důvodu 

vývoje masmédií, vedla Thomase Mathiesena k myšlence synoptikonu. S příchodem 

rychlého rozšíření internetu a jeho vlivu ve společnosti se dostáváme k modernějšímu 

pojetí dohledu, založeném na sběru a uchovávání dat o osobách, jaké představují 

například teorie superpanoptikonu Marka Postera, či pozdější asambláž dohledu Kevina 

Haggertyho a Richarda Ericsona. Výčet forem dohledu není kompletní – to neumožňuje 

ani rozsah této práce, ani fakt, že tyto formy se neustále vyvíjejí a pravděpodobně i 

nadále vyvíjet budou. 

 

Původní panoptikon představuje jen jeden z modelů. Představa oken a zdí se 

v dnešní době informačních technologií zdá být nadbytečná. Přestože již kontrola 

nepůsobí v pevně uzavřeném prostoru panoptika, je tento Foucaultův motiv stále všude 

patrný. Dnešní kontrola se však zásadním způsobem rozmělnila a decentralizovala, je 

jen velmi těžko uchopitelná a nemá jasné hranice. Současná podoba dohledu by se snad 

dala označit něčím, co Zygmund Bauman (velice příznačně) pojmenoval jako „tekutý 

dohled“. Data získaná pro konkrétní účely se dnes mohou snadno použít kdekoliv jinde. 

Dohled nemá pevný zdroj, nestojí za ním žádný vůdce či tyran, může se praktikovat 

kupříkladu v rámci bezpečnosti státu stejně tak jako na poli marketingu a reklamy. 

V Baumanovské terminologie se jednoduše dohled roztéká do všech koutů společnosti. 

 

Zásadním aspektem moderního dohledu v rámci sociálních sítí je zvyšující se 

ochota podílet se na vlastní kontrole. Dobrovolně se vzdávat svého soukromí je dneska 

z pohledu spotřebitele paradoxně velice lákavé. Za poskytnuté osobní informace jedinec 

získává na oplátku pohodlnost či výhody. Obdržet užitečné funkce za pouhé používání 

webových aplikací se může jevit jako nevinné a racionální. Ovšem je nutné si uvědomit, 

že ač se to tak na první pohled nemusí zdát, tyto služby, jež sociální sítě nabízejí, nejsou 

zadarmo. Z tohoto pohledu tak sociální sítě nejsou příčinou ztráty soukromí. Tou 

prvotní příčinou jsou především samotní uživatelé. Sociální sítě jako například 
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Facebook, fungují jako prostředky k tomu, jak ze svého života přenesením do online 

prostředí vytvořit komoditu. Ovšem to, co uživatel za poskytnutí osobních informací 

obdrží má podle mého názoru daleko menší cenu, než je soukromí samotné. 

 

Cílem této práce bylo nahlédnout na sociální média prizmatem dohledu a 

upozornit tak na rizika, která s sebou přinášejí, nikoliv hodnotit média samotná. Do 

nových technologií jsou obvykle vkládány velké naděje. Tento digitální optimismus je 

však třeba brát s nadhledem. Nechci bít na poplach a varovat před používáním 

sociálních sítí, spíše je podle mého názoru nutné vést uživatele k opatrnosti a 

obezřetnosti. Je třeba snažit se u uživatelů zvyšovat povědomí o nebezpečích a zvyšovat 

tak jakousi internetovou gramotnost. A to nejen u starší generace, která se s internetem 

setkala až v dospělosti, ale stejně tak u generace, která svět bez Facebooku nezažila. 

K informacím, které jsou na sociálních sítích zveřejňovány, je nutné přistupovat jako k 

informacím veřejným. Údaje, které se navenek tváří jako soukromé vůbec soukromé být 

nemusí. A aktivity na internetu nelze považovat za anonymní a tím pádem bezpečné, 

protože aktivity samotné jsou zaznamenávané a stávají se osobními informacemi. A 

všechna tato data jsou v dnešní informační době cenná a velice snadno zneužitelná. 
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