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Abstrakt
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a analyzovat proces konstrukce jinakosti, užití humoru a
reflektování otázek vkusu v prostředí facebookové stránky Divnolidi z Brna a okolí. Teoretickým
rámcem práce jsou současné přístupy k výzkumu internetových sociálních sítí (soukromí a sdílení
na internetových sociálních sítích, samostatná kapitola je pak věnována sociální síti Facebook),
sociologický pojem vkusu jakožto nástroje pro sociální distinkci (zde tato studie vychází především
z práce Pierra Bourdieu), interdisciplinární pojem jinakosti (zde se studie opírá o práce Mary
Douglas, Stuarta Halla a Marca Augého) a teoretický přístup k humoru nazývaný teorie superiority.
Metodologický postup výzkumu využívá kvantitativních metod k popisu zkoumané stránky
Divnolidi z Brna a okolí a kvalitativních metod (tzv. „data-crawling“) k analýze 47 vybraných
příspěvků stránky. Analytická část diplomové práce se konkrétně soustředí na to, jaké typy
příspěvků se na stránce vyskytují, jak jsou jednotlivci v příspěvcích reflektováni uživateli, jak
uživatelé reflektují vkus a jinakost „divnolidí“ v příspěvcích a také místa, kde k setkání s jinakostí
dochází. Dále je součástí analýzy studie užití humoru uživateli stránky a uživatelské reflexe politiky
stránky a jiných uživatelů. V závěru práce jsou výsledky analýzy shrnuty a zasazeny do širšího
kontextu. Součástí práce je také návrh využití studie.

Abstract
This thesis aims to describe and analyze the process of construction of otherness, use of humour and
taste performance on Facebook page Divnolidi z Brna a okolí. Theoretical background explores
contemporary approaches to the research of social network sites (particulary on privacy and
sharing; a separate chapter is devoted to Facebook social network site), sociological term of taste as
the instrument for social distinction (here, the study is primarily based on the work of Pierre
Bourdieu), interdisciplinary concept of otherness (in which we examine works of Mary Douglas,
Stuart Hall and Marc Augé) as well as theoretical approach to humour called theory of superiority.
We conducted a quantitative description of Divnolidi z Brna a okolí page and a qualitative analysis
(a method often called „data-crawling“) of 47 page posts. Analytical section of this study focuses on
answering following questions: What types of posts can be found on the site? How are individuals
captured in these posts perceived? How do the users perceive taste / otherness of the captured
individuals? Where were these „weird people“ (in Czech language „divnolidi“) spotted and how do
the users perceive these places? Furthermore, we analyze the use of humour by the page users and
the way they react to the site’s policy and other users. In conclusion, the results are summarized and
placed within the broader context of social sciences. The thesis also includes a proposal of
application of the study.
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Úvod
„Všichni jsme trochu divní. Život je trochu divný…“ Tak zní část citátu amerického filosofa a
spisovatele Roberta Fulghuma. I tato práce se zabývá divností, ovšem divností, kterou reflektují
uživatelé internetové sociální sítě Facebook. Facebooková stránka Divnolidi z Brna a okolí je
příkladem trendu, který se v českém prostředí stal téměř fenoménem (soudě podle zájmu nejen
uživatelského, ale také mediálního) – fotografování jedinců, kteří se dle autorů snímků nějakým
způsobem vymykají normě, a následné zveřejňování těchto fotografií na sociálních sítích.
Tato praxe se dotýká hned několika oblastí, které jsou pro mediální studia poutavé. Prostředí
nových médií a internetových sociálních sítí neustále nabývá na uživatelské popularitě, a tím pádem
na svém významu pro mediální výzkumníky. V roce 2015 užívalo internetové sociální sítě přes 2
miliardy lidí na světě (Number of social network users worldwide from 2010 to 2019). Konkrétně
Facebook, k jehož prostředí se diplomová práce vztahuje, se stal 12 let od svého založení jednou z
nejúspěšnějších firem současnosti. Vzniklo tak prostředí, kde se každý den odehrávají miliony
sociálních interakcí. (Wilson, Goslin & Graham, 2012) Facebook je díky tomu oblíbeným
předmětem výzkumu, neboť se zde vytvořila zcela nová sféra lidského sociálního jednání.
To je důvod, proč se věnuje fenoménu jménem Facebook i tato práce. Její přínos by měl, jak
doufám, spočívat ve zvolené výzkumné strategii a metodě. Nebudeme se zabývat charakteristikou
uživatelů, ani jejich taktikami a strategiemi. Obrátíme pozornost přímo k uživatelským praktikám
na síti a budeme se snažit analyzovat tyto praktiky. Mnoho výzkumů se již zabývalo tím, co
uživatelé na internetových sociálních sítích sami sdílejí, co je k tomu motivuje a jaké významy
tomuto sdílení přikládají (viz Liu, 2008; Lee, 2009; Papacharissi, 2011). Výzkumy zabývající se
tím, jak uživatelé nakládají s obsahem, který se na síti vyskytuje (a který na síť sami nevložili) jsou
doposud v menšině. Zejména u vizuálního materiálu jako by výzkumníci omezili svoji pozornost
pouze na fotografie, které jedinci na síť sami vkládají. Přitom výzkumy naznačují, že většina
uživatelů Facebooku spíše dostupné obsahy využívá, než aby je sama vytvářela. Dle studií uživatelé
například v průměru častěji komentují příspěvky jiných, než příspěvky vytvářejí. (Hampton, Goulet,
Marlow & Rainie, 2012)
Média obecně bývají prezentována jako zprostředkovatel setkání s jinými lidmi. Představa
jinakosti (často médii zprostředkovaná) formuje postoje, názory, vkus a hodnoty každého z nás.
Tento unikátní kulturní konstrukt nabývá na významu zejména v době, kdy se zdá setkávání s
„jinými“ nevyhnutelnou součástí globalizované společnosti – nehledě na negativní reakce, které
setkávání s jinakostí v některých jedincích vzbuzuje. Jak však tato setkání s kulturním konstruktem
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„divných lidí“ vypadají v prostředí obsahů, které vytvářejí sami uživatelé? Na to se bude snažit
práce odpovědět.
Cílem práce je popsat a analyzovat prostředí facebookové stránky Divnolidi z Brna a okolí. Tato
stránka si klade za cíl pobavit uživatele Facebooku zveřejňováním fotografií jedinců, kteří by měli
být jiní než ostatní. Nabízí nám proto jedinečný náhled do procesu konstrukce jinakosti, stejně tak
jako praktik užití humoru a následných uživatelských reakcí v prostředí Facebooku.
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1 Výzkumné otázky, cíl práce a vztah k tezím
Tato diplomová práce se zabývá tématem konstrukce jinakosti a užití humoru v prostředí
internetové sociální sítě Facebook. Cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem uživatelé
této sociální sítě reflektují jinakost, vkus a jakým způsobem užívají v tomto konkrétním případě
humor. Abychom však tohoto cíle dosáhli, bude potřeba obsáhlejší analýza, zahrnující jednak popis
stránky Divnolidi z Brna a okolí a příspěvků, které tato stránka zveřejňuje, ale také hlubší
kvalitativní analýzu příspěvků a reakcí uživatelů na materiál, který na stránce najdeme.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, výzkumné cíle budou vyžadovat široké a komplexní teoretické
zakotvení. Samotné téma jinakosti se dotýká snad všech humanitních disciplín, které si dovedeme
představit. Je však důležité podotknout, že koncepční přístup práce vychází ze sociologických a
antropologických východisek mediálních studií. Stejně tak v případě humoru a vkusu se budeme
zabývat především jejich sociální rolí.
Výzkumné otázky tedy zní:
1. Jaké typy příspěvků lze nalézt na stránce Divnolidi z Brna a okolí?
2. Jakým způsobem vyjednávají uživatelé stránky otázky vkusu ve zveřejněných příspěvcích?
3. Jakým způsobem se uživatelé vztahují k jinakosti „divnolidí“ prezentovaných v příspěvcích?
4. Jakým způsobem uživatelé stránky Divnolidi z Brna a okolí užívají humor?
Vzhledem k tezím došlo jistě k nejvýraznějšímu odchýlení u výzkumného vzorku. Původním
záměrem bylo zkoumat stránku Divnolidi v MHD, která se za dobu své existence stala velice
uživatelsky úspěšnou. Tato stránka však byla Facebookem smazána v lednu 2016, údajně z důvodu
šikany a obtěžování. Úspěch stránky byl ovšem zjevně inspirativní, a tak existuje dnes několik
stránek s velice podobným zaměřením. Stránku Divnolidi v MHD jsme proto nahradili stránkou
Divnolidi z Brna a okolí. Vzhledem k totožně definovaným cílům obou stránek a shodné povaze
materiálu (stránky se liší pouze lokálním zaměřením) se domníváme, že toto odchýlení nemělo na
kvalitu a vývoj výzkumu vliv.
Co se týče struktury, práce doznala několika menších změn. V teoretickém zázemí práce byla
přidána sekce zabývající se teorií humoru. Vzhledem k tomu, že po důkladnějším studiu materiálu
bylo shledáno, že zábava je definována jako jeden z cílů stránky, je analýza užití humoru jistě
přínosným a důležitým aspektem výzkumu, který by neměl být opominut. Krom tohoto rozšíření
doznala malé změny také zamýšlená kapitola věnující se Facebooku. Ta se stala součástí větší
kapitoly věnující se novým a sociálním médiím, internetovým sociálním sítím a jejich aspektům.
14

Omezili jsme také zamýšlený rozsah této kapitoly, který se ve světle mnoha prací na téma Facebook
jevil zbytečně obsáhlý. Téma nových médií a internetových sociálních sítí bylo vztaženo k tématu
výzkumu, aby zůstal zachován jeho přínos v práci. Soustředili jsme se proto především na tematiku
soukromí a sdílení na internetových sociálních sítích.
Práci se nepodařilo získat detailnější informace o složení fanoušků stránky, neboť Facebook
neumožňuje taková data získat.
V práci nebyly využity některé tituly uvedené v tezích, neboť se ukázalo, že lze nalézt zdroje pro
práci vhodnější a relevantnější. Zdroje, které byly v práci použity, jsou uvedeny v seznamu zdrojů.
V ostatních aspektech diplomové práce nedošlo oproti tezím k zásadním změnám.
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2 „Divnolidi“ pohledem sociálněvědních teorií
V následující části práce rozvedeme několik teoretických přístupů, které mohou sloužit jako
inspirace pro definování výzkumných otázek.
V prvních kapitolách se zaměříme na prostředí, v němž bude proveden výběr vzorku a sběr dat,
tedy na nová média, konkrétně internetové sociální sítě (dále SNS)1 . Kvůli šíři problematiky jsme
zvolili aspekty SNS, které považujeme vzhledem k tématu výzkumu za stěžejní: soukromí na SNS,
sdílení fotografií na SNS a Facebook (jakožto prostředí, které celý výzkum rámuje).
V druhé části se budeme zabývat rolí vkusu a jeho vlivu na konstituování odlišností. Zde budeme
vycházet především z prací Pierra Bourdieu a jeho teorií habitu a životního stylu. Nelze také
opomenout způsoby, jakými dochází prostřednictvím vkusu k formování skupin. V dalších
podkapitolách této části budeme vycházet z termínu, který se také úzce týká díla Pierra Bourdieu –
kapitál. Lze totiž předpokládat, že na konstituování odlišností a definici jinakosti bude mít právě
distribuce kapitálu nezanedbatelný vliv.
Ve třetí části bude představeno téma jinakosti. Vzhledem k jeho multidisciplinaritě jsme se
rozhodli v této části práce vycházet z antropologického pojetí jinakosti a představit tři teoretiky,
kteří k výzkumu problematiky přispěli nezanedbatelným dílem. Jsou to Stuart Hall, Mary Douglas a
Marc Augé. Každý z nich představuje zajímavý příspěvek k tématu a odlišný náhled na „jiné“. Pro
studium „divnolidí“ je dle našeho názoru důležité klást si nejenom otázku, koho označujeme za
jiného, ale také kde k tomu dochází (proto byl do této kapitoly zařazen i Marc Augé a jeho teorie
ne-míst).
Poslední (nikoliv významem) bude kapitola věnující se humoru. Zde představíme základní
přístupy k otázkám lidského humoru. Výsměch (ridicule) je méně oslavovanou stránkou lidského
smyslu pro vtip, ovšem pro téma výzkumu bude zcela zásadní. Vycházet zde proto budeme
především z teorií superiority a prací Henriho Bergsona a Michaela Billiga. Zajímá nás totiž
nejenom humor jako způsob pobavení jednotlivců, ale i jeho společenský a kulturní význam.
Zejména pak jeho role ve „výchově“ jedinců, kteří se nějakým způsobem odlišují od norem daných
konkrétní společností.

1

SNS je akronym pro anglický termín „social network(ing) sites“
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2.1 Uvedení do kontextu: Sociální média
Na počátku roku 2016 lze říci, že sociální média jsou již jistou dobu nedílnou součástí
každodenní reality velké části populace. danah boyd, jedna z nejznámějších odbornic na téma
nových médií a sociálních sítí, na toto téma v minulém roce napsala:
V průběhu posledního desetiletí se sociální média přeměnila ze snu technologů v Silicon
Valley do ústředního bodu současného digitalizovaného života lidí všude na světě. Světoznámé
značky sociálních sítí – Facebook, Instagram, Twitter a tak dále – se probojovaly do našeho
každodenního života. Přestože nejsou prvním výdobytkem technologie, který vznikl za účelem
umožnit sociální interakci, rychlost, s jakou se sociální média rozšířila na naší planetě, je
bezprecedentní. To ukazuje, že sociální média jsou mimořádným fenoménem. Už jen z tohoto
důvodu se stává analýza tohoto fenoménu imperativem.

(boyd, 2015) 2

Celkový počet aktivních uživatelů sociálních médií narůstá. V roce 2015 (konkrétně v období
mezi lednem 2015 a lednem 2016) jsme byli svědky 10% uživatelského nárůstu, což činí celkem
219 milionů nových uživatelů. (Digital in 2016) Podle informací Pew Research Center používá
sociální sítě 74 % dospělých Američanů, kteří se pohybují na internetu. Ve věkové kategorii 18–29
let užívalo „social networking sites“ na začátku roku 2014 dokonce 89 % jedinců majících v USA
přístup k internetu. (Social Networking Fact Sheet)
Čím dál významnější součástí nových médií se stávají přenosná zařízení, konkrétně mobilní
telefony, které dramaticky mění naše internetové zvyklosti. Dle posledních průzkumů využívá
sociální média ve svém mobilním telefonu celkem 1,97 miliard lidí. Toto číslo narostlo za poslední
rok o 17 %. (Digital in 2016)
Přestože je vzhledem k množství výzkumů vzniklých v posledních letech poměrně nadbytečné
věnovat se zevrubnému popisu tohoto fenoménu, rozhodla jsem se do své práce začlenit shrnutí
základních pojmů týkajících se nových médií a především témat, která se úzce dotýkají výzkumu.
Jedná se o pojmy nová média, internetové sociální sítě, v jejichž rámci jsem se zaměřila především
na pojmy soukromí a sdílení fotografií, a Facebook.

2.1.1 Nová média
Definice pojmu nová média (která s internetovými sociálními sítěmi nezbytně souvisejí) není
tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Hledáním toho, čím jsou nová média „nová“, se zabývalo
2

Překlady anglických textů jsou dílem autorky práce, pokud není uvedeno jinak.
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hned několik mediálních teoretiků (například Bermejo [2009] – Audience Manufacture in historical
perspective nebo Silverstone [1999] – What’s New about New Media, předmluva k prvnímu vydání
New Media & Society). Gitelman a Pingree ve své úvodní eseji k publikaci New Media uvádějí, že
nové médium není možné definovat ihned po jeho vzniku, neboť jeho hlavní významy a funkce se
formují teprve časem. Vliv na toto formování má společnost a její existující zvyky v užívání médií.
Jedná se o proces pomalé adaptace a vzájemného vlivu společnosti a médií. (Gitelman & Pingree,
2003)
Také internetový portál New Media Institute hned na úvod podotýká, že definice nových médií
má tendenci měnit se v čase. (Socha & Eber-Schmid, 2014) Ostatně ani „stará“ média nebyla vždy
stará. Portál odkazuje na studnici vědomostí v době nových médií, Wikipedii, která dává sama sebe
za příklad, když tvrdí, že
většina technologií definovaných jako nová média jsou digitální, obsluhovatelná, umožňující
vzájemné propojení, interaktivní … Jako příklad může sloužit internet, webové stránky,
počítačová multimédia, videohry, rozšířená realita [augmented reality], CD-ROM, DVD. Nová
média nezahrnují analogové televizní programy, filmy, časopisy, knihy nebo jiné tištěné
publikace – pokud ovšem neobsahují technologie umožňující digitální interaktivitu. Wikipedia
může být příkladem nového média, neboť kombinuje digitální text, obrázky a video s webovými
odkazy, kreativním zapojením přispěvatelů, interaktivní zpětnou vazbou uživatelů a
formováním uživatelské komunity redaktorů a přispěvatelů pracujících v zájmu čtenářů (kteří
nejsou členy komunity).

(New Media)

Lev Manovich, v současné době profesor na City University of New York, definoval nová média
jako soubor pěti principů: numerické reprezentace, modularity, automatizace, variability a
překódování. Já se zastavím pouze u posledních dvou principů, které se dotýkají tématu diplomové
práce. Princip variability nám dle Manoviche nastiňuje, jak jsou technologické změny provázány se
změnou sociální, neboť v dnešní postindustriální době si může každý jedinec zkonstruovat svůj
svébytný životní styl. Doslova: „Logika neomediální technologie odráží novou sociální logiku.
Každý návštěvník webové stránky automaticky dostává tu verzi, která je mu na základě databáze
přizpůsobena, ať se jedná o jazyk textu, obsah nebo reklamy.“3 (Manovich, 2002, s. 42) Dle
Manoviche je dnešní svět světem individualit, což nová média odrážejí (zde můžeme odkázat na
Facebook, jehož „hlavní stránka“ je typickým příkladem individualizované stránky). Překódování
Manovich vysvětluje jako změnu kulturních kategorií a pojmů, kterou vyvolala komputerizace
3

Citace přeložil Pavel Sedlák, jež část Manovichovy knihy publikoval v časopise Teorie vědy. Dostupné z: SEDLÁK,
Pavel. Principy nových médií. Teorie vědy [online]. 2002, (XI2), 55–76 [cit. 2016-01-26]. ISSN 1804-6347. Dostupné
z: http://www2.iim.cz/wiki/images/5/52/Manovich2-02i.pdf
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kultury. Nová média jsou podle něj poslem procesu kulturní rekonceptualizace. „Shrnuto,
počítačová a kulturní vrstva se vzájemně ovlivňují. Můžeme dokonce použít ještě jeden pojem
nových médií a říci, že jsou tyto vrstvy srostlicí. Výsledkem je nová počítačová kultura – směs
lidských a počítačových významů, směs tradičních představ světa a počítačových prostředků jeho
zobrazení.“ (Manovich, 2002, s. 46) Zde Manovich naznačuje, že vzájemné působení technologií a
kultury může mít za následek nové kulturní praktiky a vznik nových kulturních významů. Mezi tyto
praktiky můžeme jednoznačně zahrnout praxi pořizování fotografií, které uživatelé následně sdílí na
SNS, jako je tomu v případě zkoumané stránky.
Nejenom Manovich se při definici nových médií oprostil od ryze technologické podstaty věci.
Podle mnoha mediálních teoretiků jsou největší inovací, kterou nová média do komunikace
přinesla, interaktivita a dialog. (Baym, Campbell et al., 2012) Například William Uricchio,
profesor komparativních mediálních studií na MIT v Bostonu, na toto téma podotýká:
… Jsme náchylní přemýšlet o starších médiích pouze z perspektivy dneška, a tak snadno
mineme jejich skutečný epistemologický a ideologický dosah. Spíš než abychom se zabývali
tím, co skutečně znamenaly ve své době, chápeme je jednoduše jako další krok směrem k
dnešním médiím. Proto se předně musíme doopravdy poctivě vypořádat se samozřejmostí naší
přítomnosti a jejím čtením minulosti. … Kam tedy interaktivita zapadá? Nedávno jsem psal o
algoritmech a shledal jsem je metaforou nového vztahu člověka ke světu. Pět set let starý
projekt moderny, projekt jasně definovaných vztahů subjektu a objektu, fixního hlediska a
stabilního textu nyní začíná být překrýván něčím novým, podmíněným a programovým. To je
rozdíl mezi Diderotovou Encyklopedií a Wikipedií.

(Česálková, 2015, s. 96)

Vzhledem k tématu a metodologii diplomové práce je komunikační podstata nových médií a její
vliv na vytváření nových kulturních významů v tomto případě dokonce důležitější než podstata
technologická (i když tyto dvě strany jedné mince nelze od sebe oddělit, jak je ostatně již naznačeno
výše).

2.1.2 Sociální média, sociální sítě
Stejně jako u nových médií, také u definice sociálních médií a internetových sociálních sítí se
mediální teoretici často neshodnou na jednom určitém distinktivním rysu.
Brian Solis, odborník na sociální média a specialista digitálního marketingu, definuje sociální
média jako místo, kde je možné objevovat, číst a sdílet s ostatními různé obsahy (například články,
ale také obrázky, videa či informace v jakékoliv formě) a vytvářet tak internetové komunity. (Solis,
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2007) Podobnou definici přináší také John Jantsch (Jantsch, 2008) a další profesionálové z oboru
digitálních médií. Nejširší, ale zároveň univerzální definici přináší danah boyd v článku Social
Media: A Phenomenon to be Analyzed. Zde definuje sociální média „nikoliv jako široké spektrum
médií, které umožňují sociálnost. Dokonce se nejedná ani o množinu digitálních médií, která
podporují počítačem zprostředkovanou komunikaci. Místo toho pojem ,sociální média‘ odkazuje
k souboru nástrojů, praktik a ideologií. … Modní slovo (buzzword) ,sociální média‘ není zdaleka
precizní definicí, ale rozhodně nastavuje kontext a kontury fenoménu, který má kořeny v sociální,
technické a obchodní dynamice Webu 2.0.“ (boyd, 2015) Spokojme se s tímto vymezením a
přesuňme pozornost s pojmu internetové sociální sítě.
Nutno na úvod vymezit, že internetová sociální síť, která je často zkráceně nazývána sociální sítí,
má původ termínu, který vznikl dávno před rozvojem internetu.4 Internetové sociální sítě tedy
můžeme zjednodušeně považovat za přenesení struktury sociálních sítí do digitalizovaného
prostředí, i když toto přenesení s sebou nese nutné změny v pojetí. danah boyd popisuje
internetovou sociální síť jako prostor definovaný třemi stěžejními prvky: profilem, seznamem
přátel a systémem komentářů. To jsou podle boyd základní pilíře SNS, které jsou poté v
konkrétních případech často doplněny o jiné prvky, které mají podpořit angažovanost a aktivitu na
síti. (boyd, 2007, s. 2)
Vzhledem k tomu, že toto téma bylo v minulosti hojně teoreticky popsáno, omezím se v
teoretické části své diplomové práce především na dva aspekty SNS, které se úzce dotýkají tématu
výzkumu: soukromí a sdílení.

2.1.2.1 Soukromí a jeho hranice na SNS
Téma soukromí na SNS se úzce dotýká zkoumané problematiky. V prvé řadě bychom ale měli
definovat, co pojem soukromí vlastně znamená. Vzhledem k sociální a kulturní podmíněnosti
konceptu, obecná, všezahrnující definice soukromí neexistuje. Představa o soukromí se podstatně
liší nejen napříč společnostmi a kulturami, ale také jednotlivci. Proto je soukromí poněkud vágně
definováno jako „pocit, že má jedinec právo vlastnit a chránit soukromé informace, a to buď
jednotlivě, nebo v rámci kolektivu“ (Petronio, 2002, s. 6, in Kim, 2016) Dle boyd empirické
výzkumy opakovaně ukazují, že soukromí je sociálním konstruktem. Soukromí je dosahováno
širokým spektrem sociálních praktik ovlivněných strukturálními podmínkami – hodnotami a

4

Mezi nejcitovanější autory pojmu „sociální síť“ patří sociolog James A. Barnes. Sociální síť v neinternetovém slova
smyslu znamená formaci či skupinu lidí okolo jedince (sociální strukturu, v níž jednotlivé uzly představují jednotlivci či
organizace). Uzly této struktury/skupiny se navzájem ovlivňují, přičemž centrem každé sítě je sám jedinec. (Social
Networks)
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normami lidí. (boyd, 2011, s. 2–3) Navzdory nejasnému odbornému ukotvení je tematika soukromí,
zejména v souvislosti se sociálními médii, hojně diskutována v politických, právních a mediálních
kruzích. Je poměrně logické, že vzhledem povaze SNS (každá síť je jen tak poutavá, jako je
poutavý obsah vložený samotnými uživateli) je snaha vzbudit ve svých uživatelích důvěru (při
ochraně soukromých údajů) jedním ze stěžejních cílů správců a vývojářů SNS, už jen kvůli
mediálnímu zájmu, který toto téma v poslední době vyvolává.5
I co se týče zájmu vědecké a akademické veřejnosti, počet článků na toto téma roste každým
rokem (minimálně v souvislosti s Facebookem, což je ostatně sociální síť, která je předmětem
výzkumu). (Wilson, 2012, s. 206) Zároveň nelze mluvit o soukromém, aniž bychom zmínili jeho
opak: veřejné. Debaty o tom, zda je Facebook a jiné SNS místem veřejným, nebo soukromým, se
vedou nejenom mezi odborníky na média, ale zasahují i do sfér právních a politických.6 boyd
považuje SNS za novou formu veřejného prostoru. Mediované publikum a publikum (nebo spíše
publika)7, se kterým pracujeme prostřednictvím SNS, nejsou totožná. Publikum na SNS má podle
boyd několik specifik (všechny body krom vyhledatelnosti bychom mohli uplatnit také v případě
publika mediovaného, přesto, jak podotýká boyd „v případě televize není možné, abychom
sledovali trapné momenty někoho cizího kdykoliv se nám zachce, pořád dokola, jako je tomu v
případě Youtube.“). Tato specifika jsou dle boyd:
a)

Trvalost (persistence)
SNS jsou skvělé pro asynchronní komunikace, neboť to, co je zde publikováno, zde také
zůstane. Bohužel to také znamená, že to, co jsme zveřejnili, když nám bylo 15 let, je pořád
veřejné a přístupné, i když jsme o dalších 15 let starší a dávno jsme překonali období
dětinských názorů.

b)

Vyhledatelnost (searchability)
V prostředí sociálních sítí si o nás může každý pomocí několika klinutí najít, co potřebuje.

5

Viz například články týkající se Facebooku: Facebook’s got a new privacy policy, and it plans to share your data
with partners (webová stránka Naked Security) | Facebook’s privacy policy breaches European law, report finds (The
Guardian) | Facebook Rolls Out Clearer Privacy Policy, But You Still Can’t Control Your Data (webová stránka Wired).
6

V roce 2006 zveřejnil Mathew J. Hodge, v té době kandidát na titul doktora práv na University of Illinois, článek s
názvem The Fourth Amendment and privacy issues on the ‘‘new’’ Internet: Facebook.com and MySpace.com, kde
polemizuje, zda mají oficiální složky právo na přístup k údajům zveřejněným na SNS. (Hodge, 2006) Některé právní
otázky zůstávají zřejmě pořád nezodpovězené, viz například: 4 Ways the Fourth Amendment Won't Protect You
Anymore (Van Buren, 2014) či Social Networks: The Next Frontier of Fourth Amendment Ambiguity (Dearington,
2011).
7

boyd toto publikum definuje nikoliv jako jedno publikum, ale jako více publik, které spojuje jejich přítomnost na síti
(internetové, mobilní). Anglicky „networked publics“. (boyd, 2007, s. 125)
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c)

Replikovatelnost (replicability)
Digitální kód se dá snadno kopírovat. Je možné zkopírovat konverzaci a zveřejnit ji v jiném
kontextu. Je stejně je těžké odhalit případné manipulování s obsahem.

d)

Neviditelnost (insivible audiences)
Ve veřejném prostoru se běžně setkáváme s cizími lidmi, přesto je relativně jednoduché
uhájit před nimi své soukromí (stačí vhodně zvolit hlasitost své mluvy). V prostředí
mediovaných publik, především kvůli jejich výše uvedeným rysům, se s námi vytvořenými
obsahy může setkat opravdu kdokoliv. Obsahy se dostávají do zcela kontextů, které nebyly
přítomny při jejich vytváření.
Dle boyd to znamená, že se při užití SNS zcela mění „pravidla hry“. Pro jedince je mnohem těžší

odhadnout kontext, ve kterém se pohybuje. Navíc často ani nedomýšlí, jaká publika jeho aktivitu
na SNS zachytí. Další komplikací je podle boyd měřítko. Zatímco je v prostředí internetu většinou
doopravdy slyšet jen hlas několika málo vyvolených, vtipná či trapná videa, určená původně pro
malé publikum, se mohou stát virálními a šířit se rekordní rychlostí. (boyd, 2007, s. 2–3) Bernstein
a kol. ve svém výzkumu například zjistili, že uživatelé SNS mají sklon kontinuálně podceňovat
velikost publika, přičemž uživateli uvažované publikum má pouze 27 % velikosti publika reálně
sledujícího počínání na sociálních médiích. (Bernstein et al., 2013) Zmíněná problematika vede dle
Barnes (2006) k tzv. paradoxu soukromí (privacy paradox), kdy jedinci zveřejňují soukromé
informace (do velké míry dobrovolně), a to v době, kdy jsou tyto informace pro marketingová
oddělení zlatým dolem (nemluvě o jiných, kteří ze soukromých informacích těží). Zároveň jsou ti
samí jedinci znepokojeni starostmi o vlastní soukromí a nepříjemně překvapeni, když jsou
informace jimi zveřejněné použity. S možným vysvětlením přichází například Sherry Turkle,
autorka knihy Alone Together. Turkle tvrdí, že dnešní teenageři, tedy generace, která v prostředí
SNS vyrůstá, rezignovali na představu soukromí a mají pocit, že se jedná o „ztracený případ“.
Předpokládají, že vše může být nahráno a během sekundy může být okamžik vítězství nebo ten
největší trapas vložen na internet (kde zůstane navždy – to je ostatně i případ zkoumané skupiny
Divnolidi, jejíž náplní je právě zveřejňování fotografií, které mají vzbudit zájem, bez ohledu na to,
zda s tím dotyčný na fotografii souhlasil či ne). Přesto je společenská povinnost být součastí
digitalizované sítě důležitější než cena soukromí. (Turkle, 2012) Odhalení na SNS se stává
normou.
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2.1.2.2 Sdílení fotografií na SNS
Sdílení na SNS úzce souvisí s problematikou soukromí, neboť právě to, v jaké míře se
rozhodneme jisté věci sdílet, určuje, jak velkou část svého „já“ v digitálním světě, kde fungují jiná
pravidla než ve světě fyzickém, odhalíme. Zároveň díky moderním komunikačním technologiím
(kam můžeme počítat nejen média „nová“, ale také telefon, rádio, či televizi) odpadá nutnost
fyzického opuštění soukromí za účelem sociální interakce. Jak ukázal již Joshua Meyrowitz na
příkladu televize, jisté typy médií nás uvolňují z pout fyzické a společenské lokality. (Meyrowitz,
2006)
Nová média v tomto směru znamenala další významný posun. Zároveň je sdílení informací,
myšlenek, fotografií a videí základním prvkem úspěchu i samotného přežití sociálních médií.
(Burke et al., 2009) Masovost sdílení prostřednictvím internetové sítě je úctyhodná. Jak podotkl
Henry Jenkins, spoluautor pojmu participační kultura, při rozhovoru pro Českou televizi, „Invisible
Children z Jižní Kalifornie přišli s videem, které za několik dní na internetu zhlédlo 70 milionů lidí.
To je daleko víc, než by bylo v americké televizi nebo v kinech. Jakýkoliv blockbuster nepokryje
tolik jako video, které se zabývá porušováním lidských práv v Ugandě.“ (Dnes každý ví, jakého psa
jíte, říká Henry Jenkins) Ostatně dle Jenkinse je sdílení jedním z pilířů participační kultury, která je
definována mimo jiné silnou podporou vytváření a sdílení informací, myšlenek a audio- či
vizuálních záznamů s ostatními. (Jenkins, 2009, s. xi)
Pro výzkumný cíl práce je důležité zmínit specifický druh sdílení, a to sdílení fotografií (často,
přestože ne nezbytně pokaždé, pořízených mobilním telefonem).8 I tato kulturní praxe nás nutí
přehodnotit dané představy o tom, co je veřejné a co je soukromé. Fotografie pořízené jednotlivci
jsou v současné době naprosto běžnou součástí obsahů SNS, typickým příkladem „user-generated
content“. Dokonce lze říci, že fotografie patří k nejčastějším uživatelským projevům na síti.
Zatímco se uživatelé na SNS při odhalování faktických informací drží jen při těch nejnutnějších,
pokud jde o fotografie, jsou mnohem sdílnější. Například dvě třetiny uživatelů z výzkumu Moniky
Taddicken zveřejňovali na profilu fotografie, přičemž celá třetina uživatelů měla profil zcela
veřejný. (Taddicken, 2014, s. 266)
Technická vybavenost současných mobilních telefonů umožňuje jednotlivci vytvořit fotografii, v
řádu sekund ji nahrát na internet a sdílet tak ryze osobní moment s publikem (či veřejný moment s
jednotlivcem), které v prostředí SNS může znamenat jak síť přátel, tak naprosto kohokoliv

8

Na principu sdílení fotografií stojí nespočet facebookových komunit, včetně zkoumané stránky, ale i celé sociální sítě.
Z nejznámějších např. Flickr (www.flickr.com) či Instagram (www.instagram.com). Poslední jmenovaná SNS měla v
lednu 2016 400 milionů aktivních účtů, což z ní činí 8. největší sociální síť vůbec. (Leading social networks worldwide
as of January 2016, ranked by number of active users)
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(veřejnost či „networked publics“, viz výše). (boyd, 2008) Opět se dostáváme k tematice rozdílných
kontextů, která je častým a předvídatelným jevem v prostředí internetu. Jak podotýká výzkumnice
působící na estonské univerzitě Katrin Tiidenberg, obsahy na SNS jsou kulturními artefakty.
Tiidenberg provedla tříletý výzkum v komunitě blogerů zveřejňujících selfie na sociální síti Tumblr.
Došla mimo jiné k závěru, že fotografie jakožto kulturní artefakty přetrvávají v čase, a tak se stává,
že je s nimi zacházeno jiným způsobem, než bylo původně zamýšleno. Ať už se jedná o „krádež“
sdílených fotografií a následné vydávání těchto fotografií za vlastní, neautorizovanou úpravu
fotografií či tzv. caption-stripping (oddělování fotografie od popisku, obvykle současně se
následným sdílením fotografie v jiném kontextu), jde o konání, které může být vnímáno jako jistý
druh násilí, a tím pádem velice negativně. (Tiidenberg, 2015, s. 8–12)
Nabízí se otázka, proč uživatelé zveřejňují své fotografie, přestože tímto počínáním ztrácí
kontrolu nad dalším osudem sdíleného materiálu. Van Dijck předpokládá, že jednou z možných
odpovědí může být fakt, že sdílení funguje jako měna sociální interakce, a tudíž upevňuje sociální
pouta. (Van Dijck, 2008, in Tiidenberg, 2015, s. 4) Z hlediska tématu této práce nás bude zajímat,
do jaké míry může sloužit sociální interakci materiál, který není osobní, ale je určen k pobavení
uživatelů Facebooku.
K podobným závěrům dochází i Dong-Hoo Lee z jihokorejské univerzity v Inčchonu. Jak píše ve
své studii, fotografie byly po dlouhou dobu své existence určeny k zachycení soukromých momentů
a byly sdíleny pouze s rodinou či přáteli. (Lee, 2009, s. 163) V dekontextualizovaném prostředí
SNS mohou pak nabývat zcela nových významů. Mění se také cíl hledáčků (v dnešní době
displejů), jelikož situace a předměty, které byly pro klasickou fotografii příliš obyčejné nebo
nečekané, jsou ideálním cílem snímků pořízených mobilními telefony. (Lee, 2009, s. 164) Ze studie
Mobile Snapshots and Private/Public Boundaries9 plyne, že fotoaparát mobilních telefonů může
sloužit k mnoha účelům, např.:
• pořízení selfie;
• pořízení fotografií přátel;
• zachycení situací, které jsou význačné;
• záznam něčeho, co si chceme zapamatovat;
• náhrada digitálních fotoaparátů.
Z výzkumu vyplývá, že fotografie jsou často pořízeny přímo za účelem vložení na SNS a
následné diskuse. Jedinci také v určitých kontextech „čtou svět jako fotografovatelný objekt“ a
9

Kvalitativní studie provedena na skupině dvaceti korejských studentů, zvyklých používat mobilní telefony a
vysokorychlostní internet od raného dětství.
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fotografií „stvrzují svoji přítomnost v daném momentu“. Také vytváří něco, co vypovídá o jejich
žitém světě a zároveň tvoří „spektákl z mikroreality“, z čehož mají někteří jedinci potěšení. Lee
dále odkazuje ke Goffmanovu pojetí jeviště a zákulisí a naznačuje, že v souladu s Goffmanovým
pojetím mohou fotografie vytvářet prostředí zákulisí a zachycovat zákulisní momenty (tedy
momenty, které nebyly určené k zobrazení před publikem). (Lee, 2009, s. 165–166) Fotografie „za
scénou“ jsou pak nejlepším prostředkem k utužení vztahů s vrstevníky a k nastartování komunikace
na sociálních sítích. Navíc mohou představovat alternativní jeviště, takové, které vykazuje známky
„na-nic-si-nehrajícího“ zákulisí.
Vzhledem k tématu výzkumu jsou ovšem stěžejní zejména fotografie, které vznikají v takzvaném
„meziprostoru“ (nikoliv soukromí domova, nikoliv jeviště školy/práce), tedy právě v prostoru,
který je veřejný, ale zároveň dočasný: cesta do školy/práce, veřejná doprava. Fotoaparáty mobilních
telefonů zviditelňují právě tuto marginalizovanou, podceňovanou část veřejné sféry. Tyto „nemísta“ mohou být přeměněna v prostor, kde jedinci zažívají nečekaná setkání a drobné nerutinní
příhody či osobní reflexe. Proto podněcují fantazii a mohou se stát fotografovatelným objektem.
(Lee, 2009, s. 167) Krom sousedovy kočky, mraků na nebi či špatně napsané cedule to mohou být
právě i jiní lidé, které v těchto meziprostorech potkáme a kteří nám svým počínáním/zjevem jednak
podněcují fantazií, pobaví nás, ale především jsou skvělým materiálem pro sdílení, jelikož v těchto
chvílích často chybí jiná sociální interakce. Díky fotografiím může jedinec udělat z každodenních
zkušeností unikátní, neopakovatelné zážitky, kterým vtiskne vlastní rukopis.
Zajímavým poznatkem Leeova výzkumu je také to, že pořizovatelé fotografií uvažují často
mnohem více v kontextech zamýšlených publik než v kontextech publik reálných, která je
obklopují.10 Internalizovaná představa publika pak zvyšuje potřebu vytváření a sdílení dalších
snímků.11 (Lee, 2009, s. 167)
Vzhledem k tématu výzkumu jistě stojí za to podotknout, že vytváření sociálního kapitálu je
některými odborníky považováno za jeden z nejdůležitějších benefitů užívání Facebooku. (Ellison,
Steinfield, & Lampe, 2007) Právě pojem sociální kapitál může být úzce spojen s motivací ke sdílení
i s odměnou, které toto sdílení přináší. (Specificky tomuto tématu se věnuje kapitola 2.2.4:
Internetové sociální sítě jakožto prostředek pro utváření a udržování kapitálu.)

10

I to může být jedním z důvodů, proč jedinci pořizují fotografie (především selfie) na místech k tomu naprosto
nevhodných, o čemž se poté často dočítáme v médiích. Viz např.: More people have died by taking selfies this year than
by shark attacks (zpravodajský server The Telegraph) | Husband Poses for Selfie While His Suffering Wife Is in Labor:
See the 'Brave' Photo! (People) | Škromach si neodpustil ‚selfie‘ ani při pietě v Terezíně (lidovky.cz)
11

Zde můžeme odkázat na koncept neviditelného zamýšleného publika, tzv. imagined public. Zamýšlené publikum
ovlivňuje naše jednání týkající se médií a našeho počínání v jejich rámci, proto tento koncept může přinést lepší
pochopení toho, jak se na SNS uživatelé chovají, co sdílejí a koho tím zamýšlejí oslovit, často již v situaci, která je
kontextuálně jiná a publikum přítomno není. (Bernstein et al, 2013).
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2.1.2.3 Facebook
Internetová sociální síť Facebook, jakožto prostředí, ve kterém bude probíhat sběr materiálu k
výzkumu, si jistě zaslouží vlastní podkapitolu. Avšak vzhledem k tomu, že se této sociální síti v
minulosti věnovalo množství diplomových prací, které tuto SNS zevrubně popsaly, omezím se na
základní charakteristiku, aktuální statistiky a především popis „stránek“, které jsou důležité právě
pro daný výzkum.12
FACEBOOK V ČÍSLECH: AKTUÁLNÍ STATISTIKY
Sociální síť Facebook vznikla v roce 2004 a v lednu 2016, po 12 letech své existence, je největší
sociální sítí na světě, s více než 1,5 miliard aktivních účtů. (Leading social networks worldwide as
of January 2016, ranked by number of active users) Dle statistik užívá Facebook polovina
internetové populace, která čítá přes tři miliardy lidí (konkrétně je to 3,17 miliardy uživatelů).
(Number of worldwide internet users from 2000 to 2015) Facebook se úspěšně snaží, aby se stal
nedílnou součástí mediálních zvyklostí svých uživatelů. Vzrůstajícím trendem proto je neustálé
propojování SNS s mobilními telefony, které usnadňuje přístup, ulehčuje bezprostřednost sdílení a
zvyšuje uživatelskou angažovanost. Tento trend má dle statistik kýžený účinek: Může to být
ilustrováno faktem, že uživatelé přistupující na Facebook z mobilních telefonů jsou násobně
aktivnější než uživatelé „nemobilní“. Mobilní uživatelé totiž podle některých výzkumů kontrolují
Facebook až 14× denně, což opět ukazuje, jak úzce je tato SNS spjata s rutinními akty svých
uživatelů. (Got a smartphone?) Roste také množství sdíleného materiálu: Uživatelé v roce 2011
průměrně nahráli na tuto SNS přes 2,7 milionu fotografií během 20 minut, v roce 2015 je to údajně
350 milionů fotografií denně. (50 Facebook Facts and Figures; Bullas, 2016) Celkem se na
Facebook připojuje na svém telefonu 1,26 miliardy uživatelů, což je 83 % uživatelů Facebooku.
(Digital in 2016)
To je jen několik statistik, které nicméně ukazují, jak masová je tato sociální síť. V ČR užívá
Facebook přibližně 40 % populace. (Facebook Statistics Worldwide) Dle Facebook Audience
Insights je v ČR přibližně 4–4,5 milionu aktivních měsíčních uživatelů. (Facebook Audience
Insights)

12

Jmenovitě se na IKSŽ FSV UK věnovali tématu Facebooku např.: Aneta Poklopová – Motivy vedoucí k využívání
sociální sítě Facebook: komparace motivů mládeže a dospělých (2015); Ondřej Erban – Život na Facebooku:
kvalitativní studie chování lidí na Facebooku (2011); Daniel Pokorný – Charakteristiky užití sociální sítě Facebook
mezi teenagery: Psychografická analýza (2015)
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NÁSTROJE PRO PREZENTACI NA FACEBOOKU
Facebook umožňuje nejenom tvorbu profilů, které jsou primárně určeny k prezentaci
jednotlivce, ale také jiné způsoby prezentace (nejenom jednotlivců, ale i skupin, firem, produktů
atp.) či vytváření komunit. Konkrétně jsou to skupiny a stránky. Pro založení skupiny či stránky je
však nutné mít aktivovaný osobní profil.
Skupiny na Facebooku mají několik úrovní „přístupnosti“ a ochrany osobních údajů (je možné
založit skupinu veřejnou, skupinu uzavřenou nebo tajnou). V případě stránek se předpokládá, že
jsou určeny širokému publiku na Facebooku, a různé stupně ochrany dat nejsou k dispozici.
Zatímco osobní profily a skupiny jsou původním určením nekomerční, u stránek je tomu jinak.
Nabízí totiž jiné nástroje a jsou zaměřeny na prezentaci firem, značek, organizací aj.13 Při tvorbě
stránky může její autor zvolit preferovaný okruh uživatelů, pro optimální zacílení reklamy/
propagace. (Centrum nápovědy: Základní informace o stránkách)
REGULACE UŽÍVÁNÍ FACEBOOKU
Vzhledem k tématu výzkumu je regulace užívání na sociální síti Facebook důležitým příspěvkem
v teoretickém zakotvení práce. Pravidla užívání by měla sloužit k ochraně soukromí uživatelů
Facebooku a zabezpečení jejich dat. Ovšem právě soukromí a právo na jeho ochranu je diskutabilní
v případě sdílení fotografií jiných lidí na stránce Divnolidi z Brna a okolí.
Vzhledem k povaze informací, které uživatelé na Facebooku sdílejí, je ochrana osobních údajů
nezbytnou podmínkou důvěry v tuto SNS. Pokud do Googlu zadáme klíčové slovo „privacy settings
on Facebook“, za něco málo přes polovinu sekundy získáme 531 milionů výsledků. Už jen tento
fakt dokazuje zájem, který téma vyvolává. Facebook sám, jako ostatně každá sociální síť, se snaží
vyvolat v uživatelích pocit bezpečí a neprůstřelné ochrany osobních údajů, avšak informace jsou
nekonkrétní:
Máme oborový standard a v našem systému jsou stále spuštěny patentované nástroje pro
sledování sítě, abychom zamezili porušení zabezpečení a chránili bezpečnost vašich dat. Při
přihlašování uživatelů také používáme zabezpečenou stránku a odpovídající šifrování. Tato
skutečnost nemusí být vždy zřejmá z webové adresy (URL), ale buďte ujištěni, že přihlášení,
která používáme, jsou zabezpečená.

(Zásady komunity)

13

Facebook například nabízí placenou propagaci stránky formou reklam, které lze taktéž zacílit na specifické okruhy
uživatelů. Lze tedy tvořit stránky ryze neziskové, komunitní a pro zábavu, ale také využít Facebook v rámci svých
marketingových kampaní. K tomu slouží speciální možnosti stránky (tlačítka „call-to-action“ atp.)
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Uživatel sám má ohledně nastavení soukromí široké možnosti: Vybírá, kdo jej může na síti
vyhledat a co z profilu dotyčný uvidí, kdo spatří sdílený materiál atp. Může také zablokovat
jednotlivce, kteří pak dotyčného nemohou již prostřednictvím této SNS kontaktovat. Mimo správu
vlastního profilu a soukromí může ohlásit nevhodný obsah, který je sdílen jinými jednotlivci nebo
stránkami, stejně tak celé profily, stránky či skupiny. Mezi Facebookem stanovené důvody
blokování patří:
• přímé výhrůžky;
• sebepoškozování;
• nebezpečné organizace;
• šikana a obtěžování;14
• útoky na veřejně známé osobnosti;
• kriminální činnost;
• sexuální násilí a zneužívání;
• regulované zboží. 15
Facebook může dále zablokovat nebo omezit přístup k obsahu, který zobrazuje nahotu, obsahuje
nenávistné slovní projevy nebo zobrazuje násilí.16

14

Právě z důvodu šikany a obtěžování byla zablokována stránka Divnolidi v MHD, která byla do svého zrušení ze
strany Facebooku jednou z nejznámějších nekomerčních českých stránek na této SNS (v lednu 2016 měla přes 100 tisíc
fanoušků).
15

Zde je především míněna marihuana, léky na předpis, obchod se střelnými zbraněmi a obecně zboží prodávané
osobám nad 18 let.
16

Plné znění Zásad komunity lze nalézt pod odkazem: https://www.facebook.com/communitystandards
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2.2 Vkus a jeho vliv na konstituování odlišností
Důležitým termínem, o který se opírají teoretická východiska práce, je krom sociálních médií
termín vkus. A to vkus chápaný v jeho sociologické a antropologické definici jako individuální
kulturní vzorec, kterému jedinec podřizuje své preference a výběr. Jedním z nejcitovanějších autorů
zabývajících se tematikou vkusu je bezpochyby Pierre Bourdieu. Ve svém díle Distinction: A social
critique of the judgement of taste, které vzniklo v roce 1979 a jehož podkladem se staly
kvantitativní výzkumy z šedesátých let 20. století, Bourdieu argumentuje, že pokud existuje princip
organizující formy sociálního života, je to právě distinkce. V následujících odstavcích shrneme
východiska, jež Bourdieu v knize předkládá. Nutno dodat, že Bourdieuova kniha nám bude sloužit
spíše jako nástroj a inspirace k analýze, neboť ji do podmínek roku 2016 nelze přenést bez výhrad.
Faktem však zůstává, že jeho závěry týkající se vztahu kulturní spotřeby, vkusu a sociálního
kapitálu zůstávají zajímavým impulsem pro náš výzkum. Vkus (a nevkus jiných) a jeho diskuse v
rámci SNS může mít významný vliv na vznik a fungování stránky Divnolidi a dá se předpokládat,
že jedincům může sloužit právě kulturní vzorec s názvem „vkus“ jako klasifikátor nálepky
„divnočlověk“.
Pierre Bourdieu si plně uvědomuje nejasnosti kolem pojmu kultura. Proto ve své knize na úvod
upozorňuje, že se rozhodl chápat kulturu v její antropologické definici, nikoliv v jejím normativním
chápání jako něco prestižního či dokonce elitářského. Držme se tedy definice, kterou ve své knize
předkládá antropolog Robert Murphy: „Kultura je celistvý systém významů, hodnot a
společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace
předávají dalším generacím.“ (Murphy, 2006, s. 32) Spotřeba takto pojaté kultury je pak jistou fází
procesu komunikace. Sama komunikace je aktem dekódování, a abychom jej mohli provést, je
nutná znalost kódu. Jinými slovy schopnost vidět (voir) je projevem jisté znalosti (savoir) – musíme
vědět, na co se dívat a především znát kód, pomocí nějž skutečnost pojmenujeme. Pokud tato
znalost chybí, není jedinec schopný překonat primární význam znaku a dosáhnout úrovně významu,
který je skutečným označovaným. Jinými slovy spotřeba, „zažívání“ kultury v zamýšleném smyslu
předpokládá znalost konceptů, které jsou „za“ viditelnými znaky. (Bourdieu, 1984, s. 2)
Bourdieua zajímá především vztah kultury a sociální nerovnosti, která se projevuje právě
prostřednictvím vkusu. Jinými slovy, jak Bourdieu sám píše: „Vkus klasifikuje, a do této klasifikace
je zahrnut i jedinec, který klasifikaci vytváří. (…) Sociální subjekty se rozlišují na základě distinkcí,
které vytváří.“ Zjednodušeně řečeno, lidé se sami klasifikují už jen způsobem, jakým klasifikují své
okolí. (Bourdieu, 1984, s. 6) Z hlediska zkoumané problematiky nás bude zajímat především to,
jakým způsobem jedinci na Facebooku vytváří distinkce a vyjednávají otázky vkusu. Jak Bourdieu
naznačuje, tyto distinkce totiž vypovídají nejenom o tom, jaký vztah má uživatel ke konkrétnímu
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objektu (v našem případě obrazu jedince v příspěvku), ale také o tom, jak jedinec vidí sám sebe a
svoji pozici ve společnosti. Naše distinkce (náš vkus a analogicky nevkus jiných) vypovídají
nejenom o našem vztahu „k jiným“, ale především nás řadí na určité místo v sociálním prostoru.

2.2.1 Habitus
K tomu, aby jednotlivci byli schopni tyto distinkce provádět, jim slouží soubor dispozic zvaný
habitus. Jak píše ve své diplomové práci Jana Knechtlová: „Habitus lze nejobecněji definovat jako
kognitivní nástroj, který je funkční z hlediska poznání sociálního světa a připsání subjektivního
smyslu tomuto světu a kterým disponují sociální aktéři.“ (Knechtlová, 2008, s. 28) Je důležité, že
habitus je individuální a individualizovaný, nikoliv kolektivní. Habitus je dán existenčními a
sociálními podmínkami, ve kterých vzniká, tedy podmínkami, jimž je jedinec dlouhodobě vystaven.
Tato sociální pozice se pak stává nástrojem, způsobem jednání, myšlení a rozlišování. Habitus je
totiž dispozicí, jež jedinci umožňuje konstruovat sociální realitu. Tato sociální realita je často
vnímána v opozici (podobně jako identita je utvářena vymezením toho, „kdo nejsem“, tedy v
opozici vůči někomu jinému – jedná se o vztah relační). Tím pádem habitus určuje i sociální
identitu skupiny. Tato skupinová identita se pak může projevovat pomocí společných (v rámci
skupiny) distinkcí. „Dispozice k tomu jednat, myslet a vnímat svět určitým způsobem, neboli
habitus, je odrazem vnějších struktur (je strukturovaným principem). Zároveň však, prostřednictvím
praktického jednání aktéra, vnější svět produkuje (je strukturujícím principem).“ (Růžička, Vašát,
2011)
Zde narážíme na předpoklad, že určité kulturní praktiky jsou dle Bourdieua určeny, ať už
vědomě či nikoliv, naplňovat funkci legitimizace sociálních nerovností. (Bourdieu, 1984, s. 7)
Aktéři pomocí vkusu (který je projevem habitu) provádí soud třídění. Dle Bourdieuho je následkem
tohoto soudu přiřazení jedinců k určitým třídám. Převedeno do praxe, naše každodenní preference v
hudbě, oblékání či zvolených mediálních kanálech je projevem získaných postojů. Ty samé
preference pak používáme k vymezení vlastní pozice (identity) vůči ostatním. „Vkus hraje roli
operátora: Máme soubor znaků, které jsou objektivně vázané na sociální pozice, ale tento řád v
souboru znaků není pro individuálního aktéra čitelný jinak, než že vkus generuje rozdíly mezi
znaky v souboru znaků, a činí je čitelnými, tedy vepsanými do řádu diferencí. Tyto diference jsou
chápány jako symbolicky významné.“ (Knechtlová, 2008, s. 43) Habitus nelze jednoznačně vnímat
jako výsledek socializace, neboť habitus není nikdy zcela definitivní, ale neustále se přetváří v
závislosti na sociální pozici jednotlivce. (Růžička, Vašát, 2011, s. 133)
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2.2.2 Vnímání skupiny prostřednictvím vkusu
Jak již bylo řečeno dříve, sociální pozice vychází především ze vztahu opozice – sociální
skupina prostřednictvím habitu zakládá svoji sociální identitu podle toho, čím není. Tedy definicí
toho, co je jiné (například „divnolidi“, odkážeme-li k tématu výzkumu). Bourdieu se tématu identity
úzce dotýká, přestože v Distinction není hlavním předmětem jeho zájmu. Proces rozlišování je však
svým způsobem reflexe odlišnosti vlastní či odlišnosti jiných, přičemž Bourdieu považuje tyto
odlišnosti za sociálně vypovídající. Nebo jinak: Mechanismus distinkce je cestou k nalezení
vlastního místa v sociální struktuře. Jak prohlásil Bourdieu v roce 1984, aktéři jsou bez ustání
zaměstnáváni vyjednáváním vlastní identity. (Knechtlová, 2008, s. 71)
Když Bourdieu hovoří o pozici v sociální struktuře, myslí tím do jisté míry pozici vůči vládnoucí
třídě. Bourdieu považuje mechanismus distinkce za bariéru, která je vytvářena mezi třídami.
Symbolické rozlišování je dle něj klíčem k reprodukci třídních privilegií. Dominantní třída definuje
a to pomocí binárních opozic (nebo hranic, chceme-li), jako např. vysoký/nízký, čistý/nečistý,
estetický/praktický, distingovaný/vulgární. Legitimní kultura je poté využita dominantními
skupinami tak, aby zvýraznila kulturní odlišnosti, monopolizovala privilegia a vyloučila/zahrnula
nové jedince z/do pozice nadřazenosti. (Lamont, ???)

2.2.3 Životní styl
Navážeme-li na předchozí podkapitolu, dominantní třída konstituuje relativně autonomní prostor,
jehož struktura je definována distribucí ekonomického a kulturního kapitálu mezi své členy. Každá
třída je pak charakterizována konkrétní konfigurací této distribuce, s níž souvisí konkrétní životní
styl. Životní styl je zprostředkován habitem. (Bourdieu, 1984, s. 260) Dokonce by se dalo říci, že je
to právě pojem životní styl, jež lze považovat za jeden z jednotících prvků sociologie Pierra
Bourdieu. (Tížik, 2013, s. 97) Životní styl definuje Bourdieu jako systematický produkt habitu.
Tím, že jsou jednotlivé životní styly chápány právě skrz habitus, stávají se společenský znakem
vymezujícím například to, co je společensky významné, přízemní, ordinérní atp. (Bourdieu, 2010,
in Tížík, 2013, s. 98) Tím pádem se z životního stylu stává mechanismus inkluze a exkluze,
projevením smyslu pro místo. Viz Jana Knechtlová: „Bourdieu explicitně říká, že ‚(...) životní styly
jsou ze své podstaty distinktivní (…)‘ [Bourdieu 1979: 143]. Platnost tohoto tvrzení se opírá o
předpoklad, že životní styl (…) je souborem znaků, který nabývá svého smyslu pouze ve vztahu k
ostatním souborům znaků, je nezbytně diferencujícím prvkem [Petrusek in Bourdieu 2000:
126].“ (Knechtlová, 2008, s. 44)
Trochu jiný náhled na vkus a životní styl má Gilles Lipovetsky, který soudí, že obraz třídní
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společnosti, který Bourdieu načrtl, je překonán vlivem společenských změn. V postmoderní
společnosti se dovršuje proces demokratizace a třídy již nejsou tolik uzavřené. To vede k větší
flexibilitě v módě, vkusu i životním stylu. Doslova: „Hlavním cílem dnes není vyvolávat obdiv
společnosti a vyjádřit určité společenské postavení, nýbrž svádět, cítit se dobře a dát najevo
estetický vkus. Namísto označení společenské vrstvy se lidé snaží cítit se mladě a
uvolněně.“ (Lipovetsky, 2010, s. 215)
Lipovetsky považuje módu, jakožto projev vkusu a životního stylu, svým způsobem za
paradoxní: Její okázalá exhibice, předvádění hierarchických symbolů, vedlo pomalu, ale jistě k
rovnosti ve vnějším vzhledu. Direktivní mimetismus ustoupil mimetismu volitelnému a
přizpůsobivému. Každý napodobuje, koho chce a jak chce, móda nám nic nepřikazuje, pouze radí a
naznačuje. V dnešní době individualismu je podrobení či nepodrobení se diktátu módy otázkou
volby. (Lipovetsky, 2010, s. 210) Kubátová k tomu dodává, že současný módní „styl bez stylu“
podporuje Lipovetského tezi o demokratizaci společnosti a individualizaci člověka. (Kubátová,
2010, s. 2016)
Na závěr této kapitoly podotkněme, že kulturu individualismu a s ní související životní styl od
sebe nemůžeme v dnešní době oddělit. Jsou to dvě spojené nádoby. Životní styl, který můžeme
definovat jako materiální podobu výpovědi o vlastní identitě, vytváří prostor pro sebevyjádření
jedince. (Jacyno, 2012, in Tižík, 2013, s. 98) Lipovetsky má bezesporu pravdu, když tvrdí, že náš
vkus a životní styl již není určen pouze naším společenským postavením a snahou toto postavení
reprezentovat. Možnosti, které dnešní doba nabízí jednotlivci, a tudíž i vlivy, které se mohou podílet
na utváření habitu, jsou rozdílné a pravděpodobně i rozmanitější než v době vzniku knihy
Distinction.

Současný

důraz

na

kulturní

konzumerismus

uvolnil

naše

identity

ze

socioekonomických daností. (Grodin & Lindlof, 1996) Naše pojetí sebe sama a jiných mnohem více
ovlivňuje naše kulturní spotřeba. Jsme to, co jíme, čteme a nosíme. Přitom stále platí, že prezentace
vkusu (jakkoliv je individualizovaný) přináší jedinci benefity (například sociální kapitál). Těm se
budeme věnovat v následující kapitole.

2.2.4 Internetové sociální sítě jakožto prostředek pro utváření a
udržování kapitálu
Krom pojmu habitus obohatil Pierre Bourdieu sociologii o několik dalších (staro)nových
konceptů, které rozvedl a pomohl je ustavit jako významná teoretická východiska. Jedním z
takových pojmů je například pojem kapitál, který Bourdieu přebral z Marxovy teorie. Bourdieu
považuje kapitál za klíčový prvek, který určuje pozici aktéra v rámci sociálního prostoru.
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2.2.4.1 Typy kapitálu dle Pierra Bourdieu
Rozlišujeme v zásadě 4 druhy kapitálu:
• kapitál ekonomický
• kapitál kulturní
• kapitál sociální
• kapitál symbolický
Tuto typologii musíme chápat jako pouhé zjednodušení, neboť pojem kapitál je ve své podstatě
koncept bez jasného vymezení, který většinou získává konkrétní podobu až v konkrétním kontextu.
(Například Růžička a Vacát podotýkají, že v rámci akademického pole může existovat kapitál
vzdělanostní, netotožný s kapitálem kulturním, či kapitál tělesný, jak dokazuje Wacquant ve své
poutavé etnografii z boxerského prostředí.)17 Kapitál tedy můžeme chápat jako v podstatě cokoliv,
co má v dané situaci diferencující efekt. (Růžička, Vašát, 2011, s. 130) Přesto zmiňme základní
principy typologie kapitálu: Kapitálem ekonomickým myslel Bourdieu především finanční a
materiální zdroje. Kapitálem kulturním pak institucionalizované kulturní signály. Na rozdíl od
kapitálu ekonomického není kulturní kapitál jednoduše přenositelný, jeho nabytí vyžaduje velkou
investici. V literatuře se s odkazem na P. Bourdieuho dočteme o třech typech kulturního kapitálu:
vtělený (právě například vkus), objektivizovaný (kulturní předměty hmotné povahy) a
institucionalizovaný (vzdělání, zejména ve formě titulů). (Šafr, 2007) Kapitálem sociálním je v
podstatě jedincem utvořená síť sociálních vztahů. Jedná se o zdroje, které jedinec vlastní ve formě
vztahů s jinými lidmi, přičemž tyto zdroje mohou mít výhody ekonomické i neekonomické.
(Coleman, 1988, s. 98–100)
Nejproblematičtějším se jeví pojem symbolický kapitál, který není jako kapitál rozpoznáván a
může být důsledkem kteréhokoliv jiného druhu kapitálu. (Wacquant in Stones, 2008, s. 268)

2.2.4.2 Teorie kapitálu: rozvíjející koncepty
Teorie kapitálů se stala v sociologii velice oblíbenou, vědci se zabývali především kapitálem
sociálním. Putnam rozlišuje sociální kapitál na tzv. bridging (slabé vazby, poskytující informace,
ale nikoliv emocionální podporu) a bonding (silné vazby, emocionálně založené, typicky blízcí
přátelé a rodina). (Putnam, 2000, in Ellison et al., 2007, s. 1146) Ellison a kol. představují ještě
17

WACQUANT, Loïc. Body & soul: notebooks of an apprentice boxer. 1st pub. Oxford: Oxford University Press,
2004, xiv, 274 p. ISBN 978-0-19-530562-3.
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další dimenzi sociálního kapitálu, tzv. maintained social capital. Tento kapitál představuje
schopnost udržet cenné kontakty v průběhu životní změn, jako je například stěhování do jiného
města či státu. (Ellison et al., 2007, s. 1146).
Popularitu konceptu sociálního kapitálu dokládá i fakt, že celkový počet publikací o sociálním
kapitálu v letech 1986–2003 je 1 302. (Vajdová, 2007, s. 2)
Proto není překvapením, že sociální kapitál byl zkoumán i v prostředí SNS. Vzhledem k tomu,
že sociální kapitál je zakotven ve strukturách sociálních sítí a v pozici jedinců v rámci této sociální
struktury, je jeho studium v rámci SNS zajímavým příspěvkem. Zejména proto, že SNS mají
tendenci offline sociální sítě přetvářet (viz kapitola 2.1.2) už jenom tím, že výrazně snižují náklady
na propojení a komunikaci. Z toho logicky vyplývá, že SNS mají na utváření sociálního kapitálu
nezanedbatelný vliv. Dosavadní výzkumy týkající se sociálního kapitálu v prostředí internetu se
mnohdy neshodly v tom, zda internet kapitál zvyšuje či snižuje. Zatímco někteří považují internet
za příčinu snížené komunikace tváří v tvář a tudíž mu přikládají negativní vliv na sociální kapitál
(Nie, 2001, in Ellison et al., 2007, s. 1146), jiní teoretici, kritizujíc tuto teorii, předpokládají, že
internetová komunikace slouží jako doplněk a posílení komunikace offline, čímž eliminuje ztráty
sociálního kapitálu. (Wellman, Haase, Witte, & Hampton, 2001, in Ellison et al., 2007, s. 1146)
Nejlépe ze studií vycházejí offline komunity posílené online komunikací, která má poté významné
pozitivní účinky na zapojení do komunit a tvorbu sociálního kapitálu. (Hampton & Wellman, 2003;
Kavanaugh, Carroll, Rosson, Zin, & Reese, 2005, in Ellison et al., 2007, s. 1146)
Donath a boyd předpokládají, že pomocí SNS lze výrazně zvýšit sociální kapitál typu bridging,
neboť tento typ technologií je ideální pro rychlé, jednoduché a levné udržování slabých vazeb.
(boyd & Donath, 2004, s. 80) Yang, Brown a Braun při svém výzkumu vzniku vztahů mezi
vysokoškoláky došli k podobnému závěru. Sociální sítě typu Facebook jsou vhodné pro iniciační,
poznávací fázi vztahu dvou lidí, a to pro svoji hromadnou, neosobní povahu (včetně ověření
identity a kredibility jednotlivce – na to naráží ve své diplomové práci týkající se prostředí online
seznamek i Kristina Kuboková). (Kuboková, 2016) Pro hlubší a intimnější vztahy je komunikace na
SNS považována za příliš povrchní a neosobní, přestože přináší svůj užitek. (Yang et al., 2014, s.
11–13) To potvrdil i výzkum provedený Ellison a kol., kde užívání SNS Facebook vedlo ke zvýšení
sociálního kapitálu, zejména typu bridging. Na bonding mělo užívání Facebooku nižší vliv, přesto
pozitivní (ve smyslu pomoci s udržováním silných vazeb, které již existují, konkrétně pomocí
připomenutí narozenin atd.). (Ellison et al., 2007, s. 1163)
Na druhou stranu i SNS typu Facebook mají funkce využívané spíše u sociálního kapitálu typu
bonding. Příkladem může být označování uživatelů v příspěvcích a na fotografiích. Komunikace
zacílená na konkrétní uživatele (jako je označování) je spojena s vyšší mírou vlastnictví kapitálu
typu bonding. Označování symbolicky snižuje sociální vzdálenost a je viditelnou manifestací
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vztahu mezi uživateli. (Ballam & Fullwood, 2010, s. 397, in Wisniewski, Xu, Lipford & Bellogunu,
2015, s. 1884) Označování pak slouží k různým cílům (např. společné pobavení, zapojení jiných
uživatelů do konverzace o tématu, upozornění na zajímavý obsah aj.). (Oeldorf-Hirsch & Sundar,
2014, s. 241–243; Malik, Amandeep & Nieminem, 2015)
Ukazuje se, že SNS typu Facebook jsou ideálním prostředkem k udržování a utváření sociálních
sítí, a tím pádem i sociálního kapitálu, který je v nich zakotven. (Papacharissi & Mendelson, 2011;
Brandtzæg & Nov, 2011) Především proto, že tyto SNS umožňují jedincům nalézt jiné uživatele se
stejnými zájmy, podobným vkusem, umožňují tento vkus vyjádřit pomocí individualizovaného
profilu a sdílení fotografií. Např. Liu ve svém výzkumu zjistil, že údaje zveřejněné na profilech
uživatelů jsou často manifestacemi vkusu jednotlivce spíše než jeho reálnými zájmy. (Liu, 2007, s.
273) SNS také poskytují hned několik možností pro komunikaci, ať už se jedná o diskusi pod
příspěvky, adresovanou specifickému publiku, příspěvky určené všem či soukromou konverzaci.
Přesto neexistuje mnoho empirických výzkumů, které by se zabývaly specificky komunikací
probíhající na SNS a tím, jak komunikační chování ovlivňuje konstruování významů v tomto
prostředí. Stejně tak metodologické problémy s měřením komplikují snahy o vytvoření jasné
představy o tom, jak spolu souvisí online a offline komunikace. (Ellison et al., 2011, s. 2) I tak se dá
předpokládat, že různé formy kapitálu (krom sociálního například kulturní) mají na toto
konstruování významný vliv. Už jenom proto, že na sociálních sítích dochází k vyjednávání
různých sociálních pozic na jednom místě. Jak podotýká Bourdieu, základním vztahem mezi
sociálními pozicemi je vztah kontrastu. (Bourdieu, 1979, s. 291) Tento kontrast se pak (jako v
případě zkoumané stránky) může týkat toho, co je a co není vhodné, nebo jinými slovy jaký životní
styl je přijatelný a jaký je naopak vnímán jako „jiný“.
Je také důležité podotknout, že i samotné sdílení a odhalování soukromí na sociálních sítích
může mít na sociální kapitál nezanedbatelný vliv. Jak ve svém výzkumu zjistili Waters a Ackerman,
odhalování a sdílení informací na Facebooku nemusí být prostředkem k nastolení blízkosti
(intimity), ale spíše prostředkem k udržování a zvyšování sociálního kapitálu, který se na síti
nachází, doslova k „managementu vztahů“. (Waters & Ackerman, 2011, s. 112)
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2.3 Jinakost v sociálních vědách
2.3.1 Obecná definice
Jinakost (anglicky „otherness“) je v dnešní době pojmem hojně skloňovaným, neboť
neodmyslitelně patří k multikulturním společnostem, k setkávání s jinými společnostmi a kulturami.
Sociální vědy se tématu jinakosti věnují poměrně intenzivně. Zjednodušeně lze totiž za „jiného“
označit každého příslušníka jiné skupiny, „těch druhých“, „cizinců“, „ne-našinců“… Jednoduše
všech, kteří se nějakým způsobem odlišují od běžných standardů (nutno podotknout, že tyto
standardy jsou pro každou skupinu specifické) a k nimž na základě toho zaujímáme určitý postoj.
(Kaiseršotová, 2014, s. 14) Vzhledem k tématu výzkumu se domnívám, že nálepku „divnočlověk“
lze jednoznačně identifikovat jako klasifikující prvek označující právě „jinakost“ dotyčného.
Z výše uvedeného je zřejmé, proč je „jinakost“ stěžejní pro sociologické analýzy toho, jak jsou
konstruovány identity, a to nejenom identity jednotlivců, ale i identity skupinové.18 Abychom mohli
rozumět tomu, co znamená „já“ nebo „my“, musíme zároveň poznat kategorii „on/a“ a „oni“ – a
naopak. Je tomu tak proto, že naše sociální identity odrážejí způsoby, jakým jednotlivci a skupiny
internalizují existující sociální kategorie (kulturní a etnické identity, genderové identity, třídní
identity atp.) A právě podobnost či rozdílnost jsou zásadními pro způsob, jakým dosahujeme pocitu
vlastní identity a sociální sounáležitosti. Identita má v sobě prvek exkluzivity. Abychom se stali
někým, abychom získali příslušnost k nějaké skupině, musíme splnit jistá kritéria. Ona exkluze tkví
proto právě v tom, že aby mohlo existovat „my“, musí existovat „ne-my“, tedy lidé, kteří k nám
nepatří. I tato kritéria jsou samozřejmě sociálně konstruována. (Zevallos, 2011) Dle Zygmunta
Baumana jsou identity postaveny na dichotomiích. Doslova:
Žena se liší od muže, zvíře se liší od člověka, neznámý člověk je jiný než místní,
abnormalita je odlišná od normy, výtržnost se liší od dodržování zákonů, nemoc se liší od
zdraví, šílenství se liší od rozumu, laik se liší od experta, cizinec se liší od občana, přítel se liší
od nepřítele.

(Bauman, 1993, s. 14)

Nelze samozřejmě pominout, že sociologická zkoumání konceptu jinakosti se zabývala také tím,
jak jsou konstruovány majority a minority. Reprezentace různých skupin v konkrétní společnosti je
18

Pro účely práce pomineme filosofické, lingvistické a psychologické koncepty, dle kterých představa jinakosti
spoluustavuje význam pomocí binárních protikladů (Saussure), naši osobnost, naše self, sexualitu, utváří naše vztahy s
okolním světem atd. Tyto koncepty se vzájemně nijak nevylučují, pouze představují jiné úrovně analýzy. V práci se
budeme držet pro téma relevantnějších sociologických a antropologických náhledů na danou problematiku. Ze
sociologického hlediska považujeme proto identitu za sociální konstrukt, nikoliv za něco vrozeného, daného.
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pod kontrolou skupin s vyšší politickou mocí. Proto jsou také určité skupiny na této společenské
hierarchii postaveny níže. Jinakost a konstruování identity proto nelze oddělit od mocenských
vztahů v dané společnosti. Andrew Okolie na toto téma podotkl:
Sociální identity jsou svou povahou relační; skupiny obvykle definují samy sebe ve vztahu k
ostatním. Je tomu tak proto, že identita má jen malý význam bez „těch druhých“. Tím pádem
dochází při definici skupiny zároveň k definování ostatních. Identita je jen zřídkakdy
proklamována a připisována bezúčelně, pro nic za nic. Definice sebe sama a ostatních má
příčiny a následky. Je spojena s odměnou a trestem, které mohou být materiální nebo
symbolické.

(Okolie in Zevallos, 2011)

Zkráceně: Identita je vztah relační, má tedy malý význam bez definice „jiného“, „druhého“.
Ovšem tyto definice sebe sama, vlastní skupiny, stejně tak jako definice jiných jedinců a jiných
skupin, mají své zdroje, své účely a své následky.
Společenské instituce, jako je právní systém, média, vzdělání, náboženství atp. ovlivňují
rozložení sil ve společnosti – a to právě rozlišováním toho, co je považováno za „normální“ a co je
již označeno jako „jiné“. (Zevallos, 2011)
V následujících řádcích se budeme soustředit na několik teoretiků, kteří se tématem jinakosti
zabývali, a jejich přístupy rozvedeme více do hloubky. Jsou to Stuart Hall, Mary Tew Douglas a
Marc Augé (a nezapomeňme na již v dřívějších kapitolách zmíněného Pierra Bourdieu). Důvodem,
proč jsme z nepřeberného množství odborníků zvolili právě tuto trojici, je jednak význam, který je
jim v sociálních vědách přikládán, ale především fakt, že jejich příspěvky ke zkoumání jinakosti
jsou pro nás vzhledem k tématu výzkumu vysoce relevantní.

2.3.2 Stuart Hall: Jinakost v hledáčku vizuálních reprezentací
Jinakost je dle Stuarta Halla (1997) v mnoha směrech ambivalentní – je pozitivní i negativní
zároveň. Hall dále předpokládal, že zejména vizuální reprezentace jinakosti mají významný kulturní
vliv. Toto téma se samozřejmě úzce dotýká médií jakožto hlavního zprostředkovatele reprezentací.
Hall předpokládá, že jedinci a skupiny nějakým způsobem jiní – ať už se jedná o rozdílnost
etnickou, třídní, genderovou nebo tělesnou – jsou mnohem častěji předmětem „binární“ formy
reprezentace v médiích, potažmo v celé populární kultuře. Příkladem mohou být póly typu „dobrý/
špatný“, „krásný/ošklivý“, „přitažlivý-díky-exotičnosti/odpudivý-kvůli-jinakosti“ atp. Dokonce
mohou být reprezentováni jako oboje zároveň. Hall zde odkazuje na Rolanda Barthese a jeho mýty:
Vizuální reprezentace jsou podle něj nositelkami mýtů jinakosti. (Hall, 1997, s. 229) Jinakost je pro
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vizuální reprezentace velice přitažlivá kategorie. Navíc je reprezentace jinakosti v konkrétních
kulturách v širším měřítku znásobována. Můžeme být svědky toho, že podobné reprezentační
praktiky, podobné mýty, se opakují v různých obměnách stále dokola, v různých textech, na
různých místech. (Hall, 1997, s. 232)
Mezi hlavní nástroje zafixování jinakosti a rozdílnosti řadí Hall tzv. naturalizaci. Pokud jinakost
naturalizujeme, tedy budeme-li ji považovat za produkt přírody, tím pádem za něco nepodléhající
společnosti, neměnící se v historii, zároveň ji tím fixujeme do budoucnosti. Uzavíráme tím možnost
tuto kulturní kategorii měnit (Hall toto téma prezentuje zejména v souvislosti s rasovou
diskriminací, ale vztáhnout jej můžeme na jakékoliv příklady „jiného“). Pro jedince označené touto
kategorií je jejich „přírodní“ biologická předurčenost zároveň jejich osudem. Je to typickým
příkladem stereotypizace: Zjednodušení na několik základních charakteristik, které jsou často dané
biologicky. (Hall, 1997, s. 249)
Stereotypizace považuje Hall za součást snahy o udržení společenského a symbolického
pořádku. Právě stereotypy vytváří symbolickou barikádu mezi „námi“ a „těmi druhými“,
„normálními“ a „deviantními“, „přijatelným“ a „nepřijatelným“, tím, co k nám patří, a tím, co je
„jiné“. Je to způsob udržování bariéry mezi námi (imagined community) a ostatními, které tím
posíláme do symbolického exilu „jinakosti“. (Hall, 1997, s. 258)

2.3.3 Mary Douglas: Jiné je třeba navrátit řádu
Hall ve svém pojetí jinakosti hojně vychází z prací královny britské antropologie, Mary Douglas.
Douglas přispěla ke zkoumání jinakosti několika důležitými teoriemi. Její zájem o
nekategorizovatelné je důvodem pro její zařazení do této práce.
Mary Douglas (1966) navázala v pojetí symbolických systémů na Emila Durkheima a také na
francouzského klasika antropologie, Clauda Lévi-Strausse. Předpokládala, že sociální skupiny
přisuzují světu kolem význam tím, že jej organizují do klasifikačních systémů. (Douglas, 1966, s.
37–38) Základem těchto klasifikačních systémů jsou binární opozice, neboť je nutné zpočátku určit
jasný rozdíl mezi předměty, abychom je poté mohli klasifikovat.
Co však dělat v případě, že některé předměty (či někteří lidé) nezapadají do předem
připravených kategorií? Příkladem může být rtuť (je to kov a zároveň tekutina) nebo mulat (běloch
a černoch zároveň). Stabilita kultury vyžaduje, aby věci zůstávaly na místě jim určeném, nikoliv
aby svévolně měnily kategorie či setrvávaly v hybridní „mezizóně“. Přesto zažívat nejednoznačnost
nemusí být vždy nepříjemné. Lze nalézt oblasti, ve kterých je nejednoznačnost více tolerována než
v jiných. Navíc existuje celá škála reakcí, na níž smích, odpor a šok zaujímají různá místa.
Zkušenost s nejednoznačností může být dokonce stimulující, obohacující, jako v případě umění.
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Bohatost poezie má klíč v užití nejednoznačností, argumentuje Douglas. Obecně navíc může
reflektování zkušeností, které nezapadají do schémat, tato naše kategorizační schémata posílit – v
duchu latinského hesla exceptio regulam probat.
Jako lidé máme několik způsobů, jak se jinakostí vypořádat. Můžeme se k ní postavit negativně,
vyloučit ji ze svého vnímání, jednoduše ji ignorovat. V pozitivním náhledu ji však můžeme
konfrontovat se zažitými schématy a pokusit se vytvořit nové schéma, novou kategorii, která lépe
odpovídá zažité zkušenosti. (Douglas, 1966, s. 39)
Avšak to, co pro jednotlivce není problém, může být v rámci širší společnosti jinak. Kulturní
kategorie společnosti jsou mnohem rigidnější, neboť tyto kulturní kategorie jsou záležitostí nás
všech, nelze je jednoduše přehodnotit. Každá kultura je proto vybavena způsoby, jak se s jinakostí
vypořádat.
Kulturu totiž destabilizují právě tyto „jinakosti“, neboli „věci mimo své místo“ (matter out of
place). Pokud máme hlínu na zahradě, je to v pořádku. Pokud se však hlína ocitne v ložnici, je to
znak znečištění, překročení symbolických hranic, které musí být zneškodněno, vyčištěno, zameteno.
Je podstatné podotknout, že předměty nejsou nečisté samy o sobě. Bota není nečistá, dokud se
nenachází na jídelním stole. To, že se některé kultury před cizinci, „jinými lidmi“, uzavírají, může
být právě snaha o zachování stability a čistoty. (Hall, 1997, s. 236)
Douglas chápe (ne)čistotu jako kulturní konstrukci, která se svou definicí v jednotlivých
společnostech liší. Je však nutné k ní přistupovat skrze řád. Odstraňování nečistoty tedy není aktem
negativním, ale pozitivní snahou o znovunastolení pořádku. (Douglas, 1966, s. 2) V primitivnějších,
koherentnějších kulturách je vyjednávání jinakosti a znovunastolení řádu jasně dané. Například
pokud se Nuerům narodí abnormálně velké dítě, je považováno za hrocha, který se omylem narodil
člověku. Jako takové je pak vloženo do řeky, aby byl obnoven pořádek věcí. V dnešní moderní,
multikulturní společnosti jsou klasifikační systémy a vzorce složité a vyjednávání jinakostí
adekvátně spletité. Přesto je dle Douglas princip stejný. Můžeme předpokládat, že řada „divnolidí“
se bude rekrutovat z řad jedinců, kteří se nacházejí částečně či zcela mimo řád. Lidé bez
zaměstnání, lidé žijící na ulici či lidé závislí na omamných látkách mohou být příklady jedinců
vystupujících z norem společnosti a nacházející se v mezizóně, o které mluví Douglas.

2.3.4 Marc Augé: Ne-místa jako projev nadmodernity
Marc Augé je francouzský antropolog, který se velkou část své kariéry zabýval studiem
afrických kultur. V pozdější fázi své kariéry upřel svoji pozornost na současný globalizovaný svět,
přičemž předchozí zkušenosti mu sloužily jako bohatý inspirační zdroj. Pro účely práce zde
rozvedeme jeho představu ne-místa (non-place) jakožto prostoru, se kterým se v globalizovaném
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světě setkáváme stále častěji.
Ne-místo spadá do kapitoly hovořící o jinakost z jednoduchého důvodu: je to také něco „jiného“,
ovšem jinakost se zde dotýká prostoru (ale také vztahů ke světu, které tyto prostory vzbuzují). V
rámci předporozumění tématu výzkumu se můžeme domnívat, že právě ne-místa jsou prostorem,
kde dochází ke konfrontaci s jinakostí velice často.
Co jsou tedy ne-místa? Augé (1999) je definuje jako prostor, kde nejsou symbolizovány ani
identita, ani vztah, ani dějiny. Ne-místo je projevem překonání modernity (Augé to nazývá
nadmodernitou, anglicky „supermodernity“). Opakem ne-místa je místo, tedy prostor, který je
identický (jedinci se s ním mohou identifikovat), vztahový (jedinci lze mohou nalézt stopy
minulosti, znaky původu a souvislosti) a historický. Dle Augého je místo „symbolické v trojím
smyslu … symbolizuje vztah každého z držitelů k sobě samému, k jiným držitelům a k jejich
společným dějinám.“ (Augé, 1999, s. 109)
Jak ne-místa vypadají? Jsou to prostory dopravy (dálnice, letiště, letecké cesty, MHD), spotřeby
(velké plochy) a komunikace (telefony, faxy, kabelové sítě). Prostory, v nichž vedle sebe existujeme
nebo bydlíme, ale nežijeme spolu. Dokonalým příkladem této teatralizace a prostorového oddálení
jsou podle Augého dálniční mimoúrovňové křižovatky, kde se už ani neobjevuje riziko setkání
automobilistů. Mezi další příklady řadí autor přesouvání kancelářských prostor do středu města
spojené s přesouváním bydlišť na předměstí. Tento proces zvyšuje vzdálenost mezi místem práce a
místem bydliště a má za následek obrovské zmnožení ne-míst typu metra, vlakových spojů atp.
K čemu toto rozmnožení ne-míst v současném světě vede? Na jedné straně k utvrzení
individuální svobody jedince, který je skryt před efekty „identifikace, k nimž vedou příliš velká
blízkost, někdy až k zadušení, spolčení nebo krutosti sousedství místa ve své nejhorší
formě.“ (Augé, 1999, s. 121) Na straně druhé „svoboda ne-místa může zacházet až k šílenství
samoty…“ (ibid.)
Je zřejmé, že slovo „ne-místo“ určuje dvě vzájemně se doplňující, ale odlišné entity: místa
formovaná ve vztahu k určitým cílům (doprava, tranzit, obchod, odpočinek) a vztahy, které
jedinci k těmto místům mají. Přestože se tato dvě vztahová uskupení mohou do určité míry
vzájemně překrývat, v mnoha případech oficiálně (jedinci cestují, nakupují, relaxují), nelze je
vzájemně směšovat. Ne-místa totiž zprostředkovávají zcela novou oblast vztahů – ať už jde o
vztahy sama se sebou či s ostatními – které jsou s cíli „ne-míst“ spojeny pouze nepřímo.
(Augé, 1995, s. 94)

Z výše uvedeného citátu je patrné, že ne-místa vytvářejí ve společnosti nové typy vztahů,
potažmo kulturních projevů, které nemusí souviset s účely, pro které byla ne-místa utvořena. Zde
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bych ráda odkázala na již zmíněný výzkum Mobile Snapshots and Private/Public Boundaries, jehož
autorem je Dong-Hoo Lee. Lee totiž považuje právě ne-místa za prostor (tzv. meziprostor), který
fotografie pořízené mobilním telefonem a sdílené na síti zviditelňují, doslova:
Tento „meziprostor“ může být přeměněn ve třetí oblast prostoru [myšleno v souvislosti s
Goffmanovou teorií jeviště a zákulisí, pozn. autorky], kde mohou jedinci zažívat nerutinní
zkušenosti, prožitky nebo osobní reflexe. Cokoliv, co v člověku podnítí vizuální zájem, se stane
fotografovatelným objektem … Vzhledem k tomu, že lidé mají své mobilní telefony pořád při
ruce, je pořizování fotografií rozšířeno o praktiky zachycující zkušenosti a pozorování v tomto
„meziprostoru“.
(Lee, 2009, s. 167)
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2.4 Humor jakožto akt nadřazenosti a nástroj k
udržování norem
Není náhodou, že svět nových médií a SNS se ocitá v hledáčku teoretiků humoru. Také není
náhodou, že například boyd často předkládá svá teoretická východiska na příkladech ztrapnění.19
Pravděpodobně neexistuje jedinec, který by neměl zkušenost s „výsměchem“ spojeným s
prostředím internetu a SNS. I to je důvod, proč má kapitola pojednávající o humoru své místo v
teoretických konceptech, na nichž se zakládá tato práce.
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že humor, potažmo smích, je sociálním aktem. Je to rétorická
dovednost, které musíme být v dětství naučeni. Humor je pevně zasazen do vztahů společenského
pořádku – nejde pouze o biologickou reakci, v níž hrají primární roli obličejové svaly. To, že je
něco vtipné, většinou označujeme a prezentujeme nejen pomocí mimiky, gest a smíchu, ale také
pomocí jazyka. Tento „meta-diskurz“ nám pomáhá rozpoznat, kdy se jedná o humor. Pokud totiž
selžeme v předání stěžejní informace („Jedná se o vtip.“), je vysoká pravděpodobnost, že náš pokus
o humor bude v očích ostatních neúspěšný. (Billig, 2005, s. 184)
Ačkoliv je humor v rámci lidstva univerzální (zatím nebyla objevena kultura, v níž by složka
humoru zcela chyběla), je to zároveň jev vysoce specifický. Ona specifičnost humoru tkví
především v jeho kulturní podmíněnosti. Jinými slovy, různé kultury (ba i různí jedinci) považují za
vtipné něco jiného. (Billig, 2005, s. 186)
Výše uvedené naznačuje, že smysl pro humor je něco, co podléhá vkusu a úsudkům. Jednoduše
řečeno, nesmějeme se automaticky každému vtipu, nýbrž některé vtipy považujeme za „dobré“ či
„inteligentní“, jiné za „hloupé“ či „nevhodné“. (Billig, 2005, s. 186) Zde bychom mohli poukázat
na spojitost humoru a vlastnictví kulturního kapitálu, které nám umožňuje humor ocenit (viz
kapitola 3.1).

19

Ve svém textu Facebook's Privacy Trainwreck (2008) boyd uvádí příklad jedince, který zakřičí v hlučné místnosti,
jež náhle ztichne. Dotyčný poté podle boyd zažívá společenské „faux pas“. Také v textu Social Network Sites: Public,
Private, or What? (2007) vychází její ilustrační příklad síly SNS z „trapných“ videí, které se šíří prostřednictvím
internetu rekordními rychlostmi. (Podobně také v textu z roku 2008 Why Youth ♥ Social Network Sites: The Role of
Networked Publics in Teenage Social Life.)
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2.4.1 Teoretické přístupy k humoru
Existují tři teoretické tradice zabývající se tematikou humoru:
• teorie superiority (theories of superiority)
• teorie inkongruence (theories of incongruity)
• teorie relaxace (theories of release)
Teorie superiority vychází z předpokladu, že lidé se smějí, když se cítí nadřazeni. Smích je tedy
prostředkem k vytváření a udržování převahy nad druhými. Oproti tomu teorie inkongruence
nesoustředí svoji pozornost na jedince, který se směje, ale na okolnosti, které jeho smích
vyvolávají. Teorie inkongruence jsou k smíchu laskavější: považují jej za stmelující prvek jevů,
které jinak nejsou kompatibilní. Smích je důsledkem nesourodosti, nečekanosti, momentu
překvapení. Teorie relaxace zase pracuje s předpokladem, že smích je prostředkem k uvolnění
napětí. (Billig, s. 5–6) Je však třeba si uvědomit, že ani jedna z těchto tradic není všeobjímající a
nemá kapacitu obsáhnout tematiku lidského humoru, potažmo jakýchkoliv příčin smíchu, v
absolutním měřítku. Teorie inkongruence nevysvětluje, proč některé případy nesourodosti
vyvolávají smích, zatímco jiné nikoliv. Teorie superiority zase nevysvětluje nervové uvolnění, které
nám lidem smích zprostředkovává, a mohli bychom pokračovat dále. Berme tyto teorie proto jako
tři možné způsoby, jak k humoru přistupovat, přičemž tyto způsoby se mohou navzájem doplňovat,
místo aby se vylučovaly. (Billig, 2005, s. 176)
Téma práce se specificky dotýká jisté oblasti humoru, která nebyla vždy předmětem teoretických
úvah. Jedná se o zesměšnění (ridicule), tedy případ, kdy se smějí přihlížející spíše než jedinec, který
je příčinou smíchu. Nebo jinak: Situaci definují jako směšnou přihlížející, optikou Goffmanova
přístupu „diváci“. Uživatelé stránky Divnolidi se vysmívají, spíše než smějí. Z toho důvodu budeme
vycházet především z teorie superiority, která se této oblasti lidského humoru věnuje v největším
rozsahu.

2.4.2 Posměch a jeho vztah k projevům nadřazenosti
Posměch byl v minulosti pokládán ze oblast humoru, která si nezaslouží valné pozornosti, neboť
je považována za nehodnou dospělých jedinců a inteligentního humoru. Vysmívání se bylo proto
sférou dětí a primitivních národů. (Billig, 2005, s. 196) Na druhou stranu, pro Platóna bylo
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vysmívání jednou z přijatelných podob humoru.20 Zesměšnění je také v centru pozornosti Henriho
Bergsona a jeho analýzy humoru. Podle Bergsona by byl náš sociální život bez možnosti výsměchu
příliš rigidní a trvale neudržitelný. Z výše uvedeného je zřejmé, že výsměch jako druh humoru
vzbuzuje v jedincích i teoreticích různé reakce.
Pravděpodobně je tomu tak proto, že humor má tendenci být považován za něco univerzálně
dobrého. Výsměch je ovšem často považován za typ humoru, který jedince spíše rozděluje, než aby
je spojoval. (Billig, 2005, s. 194) Smějeme se lidem, kteří vypadají jinak, menšinám, smích může
být projevem stereotypů ve společnosti.
Je to právě již zmíněná teorie superiority, která předpokládá, že humor je spojen s určitou
hostilitou, agresí, pohrdáním. I proto bývá tato teorie někdy nazývána teorií superiority/inferiority,
protože převaha jednoho nutně implikuje podřazení a nedostačivost druhého. (Borecký, 2000, s. 45)
Teorie superiority patří k nejstarším teoriím humoru, k jejím proponentům patřil například Platón či
Aristoteles. (Billig, 2005; Nováková, 2013) Zevrubně se pak tomuto náhledu na věc smíchu
věnoval Thomas Hobbes. V Leviathanu pracuje s vysvětlením smíchu, které je blízké zmíněným
starověkým učencům. Smích je dle Hobbse výrazem náhlého získání převahy (anglicky „sudden
glory“). (Borecký, 2000, s. 57) Vidíme-li někoho slabého, tělesně deformovaného, cítíme se
nadřazeni – a smějeme se. Hobbes se ve svém díle snažil vysvětlit, proč tomu tak je, a jeho teorie
humoru je součástí širšího náhledu na lidskou přirozenost. (Billig, 2005, s. 50)
Výrazným dílem přispěl do teorií humoru a komiky Henri Bergson, čelný představitel
francouzské filosofie života a také držitel Nobelovy ceny za literaturu (1927). Bergson zveřejnil v
roce 1899 v Revue de Paris tři eseje o smíchu, které vyšly o rok později v jediném svazku s názvem
Smích, esej o významu komiky (francouzsky Le Rire). Tato studie měla po celé dvacáté století
významný vliv na badatele věnující se humoru.
Bergsonovo dílo bývá řazeno k teoriím superiority. Bergson totiž „zužuje pole komiky,
představuje jeho postulát, v němž komiku a smích přisuzuje výlučně rozumu a popírá u nich
jakýkoliv podíl soucitu.“ (Borecký, 2000, s. 80) Teorie superiority s výsměchem počítá, pracuje
však spíše s projevy jednotlivců, nikoliv skupiny v širším společenském měřítku. Byl to právě
Bergson, který zdůraznil sociální aspekt humoru, když napsal: „Komično vzniká tam, kde skupina
lidí upře pozornost na jednoho z nich, umlčí cit a nechá působit jen rozum.“ (Bergson, 1994, in
Borecký, 2000, s. 80) Bergson vymezuje oblast komična sociální sférou, proto je možné považovat
Bersonovu teorii za sociální teorii smíchu (Worms, 1992, in Borecký, 2000, s. 80) Borecký však
dodává, že by bylo chybou řadit Bersona výhradně mezi teoretiky superiority, neboť „inkongruence
20

Platón se v dialogu Filébos zamýšlí nad převahou získanou zesměšněním druhého. Zároveň dává Sókratovi v
rozhovoru s Prótarchem „do úst myšlenku spojení protikladných tendencí v duši. Komedie zvláštním způsobem
propojuje dobro a zlo, libost a nelibost, slast a strast.“ (Borecký, 2000, s. 49)
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mezi mechanickým automatismem a tvůrčím dynamismem je [v jeho díle] přinejmenším stejně
významná.“ (Borecký, 2000, s. 81)
Také dle Billiga je výsměch prostředkem udržování společenského řádu. Naše každodenní
vzorce chování jsou před porušováním chráněny existencí možnosti ztrapnění. Pokud jedinec
porušuje pravidla chování (zavedené kódy sociální interakce), a zejména pokud tak činí nevědomě,
existuje velká pravděpodobnost, že se stane objektem výsměchu. To, co je trapné, je obvykle
zároveň komické pro přihlížející. Jako sociální aktéři máme z tohoto typu humoru strach. To nás
vede k tomu, že zachováváme konformitu vůči společenskému řádu. Výsměch se tak stává
univerzálním prostředkem pro udržování norem vyžadovaných společností. (Billig, 2005, s. 201–
202)
Myšlenka, že humor nám slouží jako způsob vynucování společenských konvencí, není zcela
nová. Naopak, zmiňuje ji například již Francis Hutcheson v díle Thoughts on Laughter: „…u
zdvořilejších národů nalezneme určité způsoby oblékání, chování a zvyků, které jsou obvykle
dodržovány všemi z lepších vrstev, jak je většinou nazýváme. Pokud však vidíme nevhodné
oblečení, chování či zvyky … následuje obyčejně smích nebo alespoň jeho náznaky, a to ze strany
těch, kteří mají dobré vychování, sebekázeň a sebereflexi, aby se jej zdrželi.“ (Hutcheson, 1758, in
Billig, 2005, s. 206) Billig dodává, že v jistém typu vtipů, do nichž spadá právě výsměch, jsou
považovány naše zvyky, přízvuk či oblékání za implicitně správné. Je to jakýsi nevtipný,
nehumorný standard – a adekvátně tomu jsou rozdílnosti jiných považovány za vyhledávaný zdroj
smíchu (těžko bychom si mohli představit facebookovou stránku, na kterou by uživatelé posílali
fotografie „normálních lidí“ a bavili se při tom). Proto jsou tímto „disciplinárním“ humorem
častováni ti, kteří nesplňují kulturní a společenské normy. Zde jsou kořeny předpokladu, že divné =
humorné. Normální totiž není vtipné. Dodržování pravidel není pro smích. (Billig, 2005, s. 206–
207) A tak, místo abychom se při pohledu na zesměšnění někoho jiného podřídili morálnímu
imperativu soucitu, přihlížející si užívají momenty oproštění se od empatie. Zažívají potěšení
„disciplinárního“ humoru: Dotyčný, zesměšněn, podstupuje (byť možná jen dočasnou)
společenskou smrt, zatímco přihlížející zažívají prostřednictvím výsměchu jednu z radostí života.
(Billig, 2005, s. 228) Humor má tak zcela zásadní roli v našich sociálních životech, byť tato role
není zcela kompatibilní s představou humoru jako ryze dobrého a pozitivního jevu. Zesměšnění,
ona temná stránka humoru, však hraje veledůležitou sociální roli.
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3 Metodologické postupy výzkumu
Následující část práce se podrobně věnuje metodologickým postupům výzkumu. Výzkum
provedený v této práci je explorativního charakteru. Z toho důvodu jsme zvolili kvalitativní metodu
výzkumu, doplněnou o kvantitativní deskripci. Vzhledem ke komplexitě zkoumaného tématu je
důležité, aby byly výše zmíněné metodologické postupy logické a jednotlivé kroky detailně popsané
– jen tak umožníme, aby byl přínos výzkumu maximální. Větší prostor je dán etickým aspektům
provedeného výzkumu, které se v prostředí internetu často jeví jako problematické.

3.1 Výzkumná strategie
Abychom mohli odpovědět na výzkumné otázky, provedli jsme kvalitativní výzkum
kombinovaný s kvantitativními daty v prostředí internetové sociální sítě Facebook, konkrétně
stránky Divnolidi z Brna a okolí. Místo tradičních metod empirického výzkumu (např. interview či
zúčastněné pozorování) využijeme nový způsob empirického výzkumu, které se používají v
prostředí internetu a SNS – metodu nazývanou „data crawling“, která spočívá v získání informací
ze SNS bez aktivní participace jejích uživatelů. (Wilson, Gosling & Graham, 2012, s. 217) Analýza
toho, co uživatelé na reálně SNS dělají (místo výzkumu toho, co uživatelé tvrdí, že dělají) skýtá pro
současné výzkumníky lákavý potenciál. (Rieder, 2013)
Naším cílem byla a) deskripce stránky, ale také b) popis a hlubší analýza toho, jak uživatelé se
sdíleným materiálem pracují a jak jej vyjednávají mezi sebou navzájem.
Smíšený výzkum byl zvolen vzhledem k faktu, že pro deskripci obsahu stránky jsou kvantitativní
data vhodná21, zatímco hlubší porozumění interakcím, které na stránce probíhají, umožňuje lépe
výzkum kvalitativní. Tento přístup tedy lépe vychází vstříc praktickým potřebám výzkumu, zcela v
duchu popisu, který nám nabízí Hendl: „Přístup na základě smíšeného modelu zahrnuje míchání
kvantitativních a kvalitativních technik uvnitř fází nebo mezi fázemi výzkumného procesu …
Potenciální výhody smíšených strategií spočívají ve vyvažování slabých a silných stránek
kvalitativního a kvantitativního výzkumu, v možnosti komplexnějších výsledků a spolupráce
výzkumníků s různým metodologickým zaměřením.“ (Hendl, 2005, s. 287)
V první fázi výzkumu jsme se zaměřili na data kvantitativní: počet a typ příspěvků v daném
období, počet fanoušků stránky, periodicita zveřejňování příspěvků, dále také aspekty uživatelské
participace (počet označení „To se mi líbí“, sdílení, komentářů, výše engagementu).

21

Taktéž vzhledem k typu reakcí, které uživatelé mohou na Facebooku projevit (označení „To se mi líbí“, „sdílet“,
počet komentářů) a které jsou vyjádřeny počtem, se pro deskripci stránky jeví vhodnější kvantitativní data.
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Následně jsme vyhodnotili 47 příspěvků s největším počtem označení „To se mi líbí“ a
komentářů. Tyto příspěvky byly analyzovány jednak po stránce obsahové (Co příspěvek
zobrazuje?), ale také po stránce uživatelské aktivity (Jakým způsobem uživatelé na příspěvek
reagují?). Metoda analýzy byla kvalitativní, neboť nám umožnila hlubší vhled do dané
problematiky. Podstata kvalitativního výzkumu tkví v jeho vysoké validitě a induktivní metodě
(pátrání po analogiích ve výkladu dat). Je proto možné, že je výzkumník nucen v průběhu sběru a
současného vyhodnocování dat pozměnit předem plánované schéma výzkumu. To ostatně připouští
i Disman (2011), když říká, že „metodologie výzkumu není utvářena předem, ale v průběhu sběru
dat. … Je-li cílem výzkumníka vytváření teoretických idejí…pak se nemůže omezit na tradiční
postup, nejdříve kódování a pak analýzu dat. Když výzkumník v procesu vytváření teorie prohlíží
svůj materiál, neustále své teoretické koncepty přeskupuje a reintegruje.“ (Disman, 2011, s. 301)
Zde se dostáváme k další překážce kvalitativního výzkumu. Cenou za flexibilitu může být nízká
reliabilita. Je proto důležité, aby byl provedený analytický proces jasný, srozumitelný a přehledný.

3.2 Technika sběru dat a výzkumný vzorek
Sběr dat probíhal již výše zmíněnou metodou „data crawling“ v prostředí internetové sociální
sítě Facebook. Stránka Divnolidi z Brna a okolí je volné přístupná všem uživatelům Facebooku.
Vzhledem k povaze těchto stránek je největší překážkou jejich dočasnost. Mohou zaniknout v řádu
vteřin, jak ostatně ukazuje případ stránky Divnolidi v MHD. Tato v České republice masově
oblíbená stránka (před její blokací/smazáním, v lednu 2016, měla přes 100 tisíc fanoušků) byla
správci Facebooku zablokována, údajně z důvodu šikany a obtěžování. Proto byla data průběžně
zálohována do osobního počítače výzkumnice, pro případ, že by byla zkoumaná stránka smazána.
Záloha probíhala formou uložení příspěvků úplné webové stránky z roku 2015 a 2016 do webového
archivu. Jednotlivé příspěvky stránky z roku 2015 byly nadto uloženy také jako snímky obrazovky
ve formátu .jpeg.
Data ze stránky byla krom výše uvedeného typu zálohy exportována do souborů ve formátu .tab.
K tomu jsme použili softwarovou aplikaci Netvizz.22 Tento typ zálohy jsme využili pro veškeré
příspěvky vložené stránkou za dobu její existence (konkrétně od listopadu 2014 do března 2016).
Výstupní tabulka aplikace sesbíraná data nejenom zpřehlednila, ale také umožnila kvantitativní
analýzu a zlepšila možnosti kódování. Výzkumnice má tedy k dispozici veškerý textový materiál,

22

Aplikace Netvizz (dostupná z: apps.facebook.com/netvizz/) byla vyvinuta Bernhardem Riederem v roce 2009.
Využívá API (Application Programming Interfaces) k získání dat z internetových stránek. Data jsou dostupná ze stránky
developers.facebook.com. Popis všech dostupných dat přesahuje rámec výzkumu, nicméně je i s komentářem ke
zhlédnutí na https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference. (Rieder, 2013)
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který se na stránce vyskytoval ve formě příspěvků zveřejněných stránkou a komentářů k nim. Tento
materiál je také uložen v osobním počítači výzkumnice.
Jako výzkumný vzorek pro analýzu (kvantitativní deskripce) byly vybrány veškeré příspěvky
stránky zveřejněné v průběhu roku 2015. Poměrně široké časové vymezení by mělo zajistit
komplexní a důvěryhodná data, a tudíž co nejvyšší reliabilitu výzkumu.
Pro druhou fázi, kvalitativní analýzu, bylo z daného období vybráno celkem 47 příspěvků.23
Jedná se o příspěvky s nejvyšším počtem označení „To se mi líbí“ (celkem 31 příspěvků) a
příspěvky s nejvyšším počtem komentářů (celkem 25 příspěvků). Devět příspěvků spadalo do obou
kategorií. Dvojí kritérium bylo zvoleno z důvodu reprezentativnosti dat. Pokud bychom zohlednili
pouze jeden aspekt uživatelského zapojení, například počet označení „To se mi líbí“, ze vzorku by
vypadly příspěvky kontroverzního charakteru, které jsou pro výzkum důležité a přínosné. Pokud
bychom zvolili pouze kritérium počtu komentářů, ze vzorku by na druhé straně mohly vypadnout
příspěvky vzbuzující u uživatelů jiný typ reakce než komentář (tedy označení „To se mi líbí“). Tyto
příspěvky se však také vyznačují vysokou mírou uživatelského zapojení.
Součástí analýzy jsou komentáře k příspěvkům. Tyto komentáře jsou v práci zveřejněny v
nezměněné podobě. Mohou tudíž odporovat pravopisné normě a obsahovat vulgarismy. Přesto jsme
považovali v rámci zachování autenticity a věrohodnosti výzkumu za důležité s uživatelskými
příspěvky nemanipulovat. Forma komentářů včetně citově zabarvených a nespisovných výrazů
může navíc při analýze pomoci a mnoho napovědět o postojích uživatelů.
Nutno si uvědomit, že prostředí internetu je interaktivní a nestálé a komentáře se mohou měnit či
být smazány. Proto je důležité konstatovat, že analýza byla provedena s příspěvky a komentáři,
které se na stránce vyskytovaly ke 14. březnu 2016.

3.3 Analytické postupy
Výstupní dokument aplikace Netvizz byl pomocí softwarových nástrojů podroben kvantitativní
analýze. Na základě této analýzy jsme získali data pro první část analytického oddílu práce –
kvantitativní deskripci stránky Divnolidi z Brna a okolí.
V druhé, kvalitativní části analýzy, jsme také využili dokument aplikace Netvizz. Z vybraného
vzorku příspěvků jsme vytvořili tabulku, která obsahovala veškeré analyzované příspěvky a
anonymizované komentáře k nim. Získaný text byl nejdříve pečlivě prostudován. Důkladné
seznámení s materiálem bylo stěžejní pro vytvoření počáteční struktury témat, které se ve vzorku
vyskytovaly. Následovalo opakované pročítání sebraného materiálu a přiřazení kódů. Při otevřeném

23

Konkrétně bylo analyzováno 45 fotografií/obrázků a dvě videa.
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kódování výzkumnice označila materiál pomocí kategorií, které sloužily jako zobecnění při další
analýze, viz Hendl: „Srovnáním indikátorů na empirické úrovni krystalizuje nejdříve pozvolna, pak
stále jasněji sama obecnější kategorie nebo koncept. To znamená, že kategorie (koncepty) musí být
na jedné straně vztaženy ke všem ostatním teoretickým výpovědím o aktuálním předmětu, na druhé
straně se musí vytvářet v souladu s empirickým materiálem.“ (Hendl, 2005, s. 211) Tyto kódy vedly
k formulaci jednotlivých témat, která se v materiálu objevila. Otevřené kódování bylo aplikováno
podle jednotlivých případů (příspěvků). Cílem bylo neztratit ze zřetele rozdílné kontexty, v rámci
kterých texty (komentáře) vznikaly. (Hendl, 2005, s. 247) Ztráta kontextu by mohla ohrozit
reliabilitu výzkumu.
Vytvořená témata byla dále kategorizována, tzn. vytvořili jsme kategorie pojmů, které příslušely
ke stejnému jevu (tzv. druhá úroveň kódování). V rámci vytvořených kategorií byly rozlišeny kódy
popisné a interpretující. V duchu Hendlova popisu byly kategorie vztaženy k teoretickým
konceptům a výzkumným otázkám práce. Segmenty textu byly s navrženými kategoriemi
nepřetržitě porovnávány. Krom obecnějších kategorií – např. označování jedinců v příspěvku –
jsme v rámci zastřešujících pojmových kategorií analyzovali reflexe vkusu, reflexe jinakosti,
vyjádřené reakce na tuto jinakost a užití humoru, tedy interpretační rámec nastíněný v teoretické
části práce. Je důležité podotknout, že v duchu induktivní metody byly kategorie vytvořeny v
průběhu kódování dat. (Hendl, 2005, s. 223–243)
Všechny nápady a předběžné interpretace byly zaznamenány do souboru k tomu určenému již v
průběhu kódování. Zpětně se tyto poznámky při analýze dat ukázaly jako velice cenné.

3.4 Etické aspekty výzkumu
Prostředí internetu nabízí výzkumníkům širokou škálu materiálu vhodného pro kvalitativní i
kvantitativní typ výzkumu. Internetová fóra a sociální sítě jsou obrovskou zásobárnou dat. Přestože
se tím otvírají nové obzory výzkumných postupů, vyvstávají zároveň neopominutelné etické otázky,
které se týkají zejména soukromí uživatelů a informovaného souhlasu s výzkumem. (Eysenbach &
Till, 2001, s. 1103) I tento výzkum se s těmito otázkami musel vypořádat.
V průběhu výzkumu byla v duchu užité metody použita tzv. pasivní analýza, tj. výzkumník nijak
nezasahoval do komentářů, které se na stránce vyskytly, a nekontaktoval její uživatele.
To, zda je prostředí, v němž se uživatelé pohybují, považováno za soukromé či veřejné, zcela
zásadně ovlivňuje etické otázky výzkumu.24 Vzhledem k tomu, že zkoumaná stránka je volně
24

Autor aplikace Netvizz sám podotýká, že data shromážděná pomocí této aplikace mohou zároveň sloužit jako vhled
do povahy a množství informací, které může z Facebooku získat jakákoliv aplikace třetí strany. Netvizz tedy poodhaluje
také technologické aspekty platformy. (Rieger, 2013)
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přístupná komukoliv, kdo se pohybuje v prostředí Facebooku, a tím pádem její uživatelé nemusí
projít procesem „přijetí“ (jak je běžné v jiných typech internetových komunit),25 považujeme
stránku Divnolidi z Brna a okolí za prostor veřejný. Proto nebyl požadován od uživatelů
informovaný souhlas s výzkumem, který v těchto případech není nezbytný, viz etické zásady
Asociace amerických sociologů: „Sociologové mohou podniknout výzkum na veřejných místech
nebo použít data týkající se jedinců, která jsou veřejně přístupná (například pozorování na
veřejných místech, analýza veřejných záznamů, výzkum v archivech) i bez informovaného
souhlasu.“ (Code of Ethics) Dalším důvodem, proč nebyl od uživatelů požadován informovaný
souhlas s výzkumem, je povaha získaných informací, které nejsou intimního charakteru a týkají se
výhradně příspěvků zveřejněných stránkou Divnolidi z Brna a okolí. Jejich zveřejnění v rámci
výzkumu proto nezasahuje do soukromí uživatelů. Přesto autorka výzkumu respektuje právo
uživatelů být srozuměn s tím, že jejich projevy na stránce jsou předmětem výzkumu. Proto ve
výzkumu nejsou zveřejněna jména, pod kterými uživatelé komentovali materiál.

25

Proces přijetí do skupiny často vede ke vnímání daného virtuálního prostoru jako soukromého. (Mayer & Till, 1996)
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4 Analýza stránky Divnolidi z Brna a okolí
Následující část práce shrnuje výsledky výzkumu v prostředí facebookové stránky Divnolidi z
Brna a okolí. Analytická část práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje kvantitativní
deskripci stránky. V druhé části následuje kvalitativní analýza vybraných příspěvků.

4.1 Kvantitativní deskripce – Divnolidi v číslech
Následující kapitola se bude věnovat kvantitativní deskripci stránky Divnolidi v Brně a okolí.
Tato část slouží k poskytnutí ucelenější představy o popularitě stránky, o typu a množství
zveřejněných příspěvků a dalších aspektech specifických pro prostředí Facebooku – počet označení

51

„To se mi líbí“, sdílení a komentářů. Tyto kategorie tvoří tzv. engagement.26 Engagement nám bude
v rámci kvantitativní deskripce sloužit jako měřítko toho, v jaké míře uživatelé reagují na jednotlivé
příspěvky. Výše uvedené kategorie (počet označení „To se mi líbí“ a komentářů) budou následně
sloužit také jako výběrový faktor příspěvků pro kvalitativní analýzu.

4.1.1 Divnolidi z Brna a okolí – obecné informace
První příspěvky stránky Divnolidi z Brna a okolí se datují k 13. listopadu 2014. V kolonce
Informace je stránka popsána následovně:

Divnolidí v Brně a okolí jsou stovky!! Pokud jste vyfotili nebo natočili nějaké divnolidi, posílejte do
zpráv !!! :) NAŠÍM CÍLEM NENÍ NĚKOHO URAZIT !!“.

Text (psaný pravděpodobně správcem stránky) vyzývá návštěvníky a fanoušky stránky k
zapojení, a to formou zasílání fotografií a videí do zpráv. Správce stránky pak údajně ze zaslaného
materiálu vybírá vhodné příspěvky, které posléze jménem stránky zveřejní (toto zveřejnění občas
doprovází také původní komentář pořizovatele fotografie).27 V některých případech vybírá správce
z příspěvků, které na stránku vloží uživatelé přímo (tyto příspěvky se však na domovské stránce
automaticky nezobrazují a uživatelé je najdou jedině pod záložkou „příspěvky návštěvníků“).
Správce pak vybrané „příspěvky návštěvníků“ zveřejní jménem stránky. Informační text také
předem počítá s tím, že zveřejňování fotografií bez svolení jedinců na nich zachycených může být v
kontextu stránky považováno za urážlivé. Informuje tedy návštěvníky, že urážka není cílem stránky.
Účelem je pravděpodobně snaha vyhnout se stížnostem, nahlášení a následnému zablokování
stránky ze strany Facebooku, které v tom případě hrozí (viz kapitola 2.1.2.3).
Stránka je označena jako komunita.
Počet fanoušků stránky byl k 22. březnu 2016 11 550. Toto číslo má podle statistik na Facebooku
rostoucí tendenci, alespoň mezi 16.–22. březnem 2016. Běžnému uživateli se totiž zobrazují data
pouze z posledních 7 dnů (viz Obrázek č. 1). Bohužel nebylo možné pro účely výzkumu získat data
o označení stránky jako „To se mi líbí“ z delšího časového období. Facebook (konkrétně API, viz
poznámka č. 22) neumožňuje taková data získat.

26

Engagement získáme, pokud u jednotlivých příspěvků sečteme označení „To se mi líbí“, počet komentářů, sdílení a
počet likes, které nasbíraly jednotlivé komentáře.
27

Text doprovázející příspěvek poté vypadá např. takto: „Cituji ze zpráv ‚1. Kluk sedí na holce za 2. Byli totálně
sfetovaní a vedli hrozně blbý keci a za 3. Proč se sakra řeže po nohách? Prostě Brněnští divnolidé v šalině č.6 :D‘ …
Masakr prostě :D“
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4.1.2 Počet příspěvků a periodicita
Za zkoumané období (rok 2015) bylo v stránkou Divnolidi z Brna a okolí zveřejněno celkem 217
příspěvků. Z toho vyplývá, že průměrně nebyl zveřejněn ani jeden příspěvek denně (celkem na den
připadá 0,59 příspěvku). Nejvýše bylo v průběhu jednoho konkrétního dne (27. dubna 2015)
zveřejněno 9 příspěvků.
Nejdelší období bez jakéhokoliv příspěvku čítá 33 dní (poslední příspěvek zveřejněn 2. července
a další až 5. srpna). Celkový počet dní bez příspěvků je 247, z čehož vyplývá, že 217 příspěvků
bylo zveřejněno ve 118 dnech.
Z toho můžeme vyvozovat určitou nevyváženost a nepravidelnost ve zveřejňování příspěvků.
Vzhledem k tomu, že příspěvky jsou zveřejňovány správcem stránky, může být nepravidelnost dána
několika okolnostmi: Je možné, že v určitých měsících nebyli uživatelé tolik aktivní při zasílání
příspěvků. Pravděpodobnější ale je, že zveřejňování (či nezveřejňování) příspěvků pramenilo ryze z
důvodů, které zná pouze správce stránky. Domníváme se tak proto, že například v březnu 2015 byly
mezi „příspěvky návštěvníků“ sdíleny dvě fotografie. Správce stránky však na materiál nabídnutý
uživateli nereagoval a stránka za celý měsíc nezveřejnila jediný příspěvek (viz Graf č. 1).
Již zmíněných 217 příspěvků nasbíralo celkem 16 886 „lajků“, 2 303 komentářů včetně
odpovědí a bylo 1 291× sdíleno. V následující kapitole jednotlivé kategorie popíšeme detailněji.
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4.1.3 Typy příspěvků a uživatelské zapojení
V průběhu roku 2015 zveřejnila stránka Divnolidi z Brna a okolí celkově 217 příspěvků. Z toho
196 fotografií/obrázků, 12 statusů, 7 videí a 2 odkazy na jiné stránky (viz Graf č. 2)
„TO SE MI LÍBÍ“ (LIKES)

Celkem příspěvky na stránce získaly ve sledovaném období 16 886 označení „To se mi
líbí“ (likes). Průměrně tedy necelých 79 likes na příspěvek. Maximální počet likes, který se podařilo
nasbírat v rámci jediného příspěvku, byl 998. Některé příspěvky nezískaly žádné označení „To se
mi líbí“.

SDÍLENÍ

Počet sdílení (shares) příspěvků ve sledovaném období dosáhl 1 291. Průměr na příspěvek je
necelých 6 sdílení. Maximální počet sdílení je 82. Některé příspěvky nebyly sdíleny vůbec.

KOMENTÁŘE

Jak již bylo uvedeno výše, celkem nasbíralo 217 příspěvků 2 303 komentářů. Průměr na
příspěvek je tedy necelých 11 komentářů. Maximální počet komentářů, kterých se dostalo jednomu
příspěvku, je 69. Některé příspěvky nebyly komentovány.
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ENGAGEMENT
Abychom se při analýze neomezili pouze na počet likes, komentářů nebo sdílení, budeme
pracovat také s tzv. engagementem28 , který se do češtiny občas překládá také jako „míra zapojení“.
Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, je to číslo, které získáme, pokud u jednotlivých příspěvků
sečteme označení „To se mi líbí“, počet komentářů, sdílení a počet likes, které nasbíraly jednotlivé
komentáře.
Průměrný měsíční engagement se v průběhu roku výrazně odlišoval (viz Graf č. 3). Nejvyšší byl
v měsíci listopadu (průměrně 354), na druhém místě je poté prosinec (průměrný engagement 284).
Nejnižší průměrnou míru zapojení projevili uživatelé v září (průměrný engagement 52).29
Podíváme-li se na míru zapojení v rámci jednotlivých příspěvků, je zřejmé, že engagement byl v
průběhu roku značně variabilní (viz Graf č. 4). Zatímco průměrný engagement na příspěvek je 118,
maximální engagement na příspěvek dosahuje čísla 1 184, což je více než desetinásobek. Naopak

28

Termín „engagement“ jsme se pro účel práce rozhodli nepřekládat. Důvodem jsou jednak dosud rozdílné způsoby
překladu do češtiny (míra zapojení / míra zaujetí), jednak fakt, že Facebook používá termín „míra zapojení“ pro jiný
parametr, než je specifikován v diplomové práci. Zatímco v diplomové práci je engagement číslo, které získáme po
sečtení určitých parametrů příspěvku, Facebook definuje míru zapojení jako procento těch, kteří na příspěvek
zareagovali, ze všech lidí, kteří příspěvek zobrazili. Tento parametr pak může zobrazit pouze správce stránky.
29

Měsíc březen není zahrnut vzhledem k tomu, že nebyl zveřejněn žádný příspěvek. Engagement je proto nutně
nulový.
55

některé příspěvky měly nulový engagement. Z toho vyplývá velmi vysoká směrodatná odchylka
140,3.

4.1.4 Shrnutí kvantitativní deskripce
Z výše uvedené kvantitativní deskripce vyplývá, že příspěvky na stránce Divnolidi z Brna a okolí
jsou zveřejňovány nepravidelně. Nejvyšší počet příspěvků v roce 2015 připadá na červen (celkem
57 příspěvků), zatímco nejnižší počet byl zveřejněn v březnu (žádný příspěvek), hned za ním
následuje červenec (2 příspěvky). Vzhledem k tomu, že stránka je administrována správcem, a tudíž
procházejí příspěvky určitým gatekeepingem (správce vybírá, které příspěvky na stránce použije a
které nikoliv), je těžké z těchto údajů vyvozovat něco o tom, kdy jsou fotografie pořizovány
nejvíce. Nabízelo by se, že „žně“ pro uživatele na stránce nastanou v letním období, kdy se nejvíce
lidí nachází ve veřejném prostoru. Počet příspěvků v červnu by tomuto předpokladu odpovídal,
ovšem hned následující letní měsíc poskytl návštěvníkům stránky pouhé dvě fotografie. Srpen patřil
z hlediska četnosti příspěvků také ke slabším měsícům, zveřejněno bylo osm příspěvků. Vzhledem
k tomu, že příspěvky procházejí již zmíněným gatekeepingem, můžeme těžko vyvozovat z tohoto
faktu nějaké závěry. Důvodem totiž může být i banální dovolená správce stránky.
Co se týče typu příspěvků, naprosto převládají fotografie (90 % všech příspěvků v roce 2015),
ostatní typy příspěvků jsou spíše okrajové. To ostatně odpovídá duchu a popisku stránky, která je
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založena na zveřejňování fotografií poskytnutých různými uživateli ve veřejném prostoru,
konkrétně tedy v avizovaném Brně a okolí.
Fotografie jsou také nejúspěšnější z hlediska uživatelské participace (neboli engagementu).
Příspěvek s nejvyšším engagementem (zveřejněný 9. prosince 2015) je fotografie, stejně tak jako
všechny příspěvky nacházející se v horních 20 % míry zapojení. Ostatní typy příspěvků (videa,
statusy a odkazy) jsou v tomto směru značně pozadu (průměrný engagement 34, zatímco průměrný
engagement fotografie/obrázku je 127). To však může být dáno nejenom uživatelským zájmem, ale
také algoritmem fungování news feedu (česky „hlavní stránka“) na Facebooku (tento algoritmus
často preferuje fotografie před jinými typy příspěvků).30
Přesto můžeme z míry zapojení vyčíst cosi směrodatného o fungování stránky. Vzhledem k
velmi vysoké variabilitě míry zapojení je zřejmé, že pouze menší část příspěvků dosáhne skutečně
vysokého engagementu. Můžeme z toho odvodit, že nejvyšší míru uživatelského zapojení získává
stránka z poměrně malé části příspěvků. Konkrétně: Prvních 20 % příspěvků s nejvyšším
dosaženým engagementem tvoří přes polovinu (54 %) z celkově dosaženého engagementu. Tyto
příspěvky se pak stávají skutečně virálními. Ostatní příspěvky jsou oproti tomu podstatně méně
úspěšné. Divnolidi z Brna a okolí nejsou tedy stránkou se stabilní uživatelskou participací.
Ilustruje to koneckonců také fakt, že nejvyššího průměrného měsíčního engagementu nedosáhla
stránka v měsících, kdy zveřejnila nejvíce příspěvků (červen, září).31 Nejvyšší průměrný
engagement připadá na listopad 2015, následuje prosinec. V listopadu bylo přitom zveřejněno
pouhých osm příspěvků, což tento měsíc řadí (spolu s únorem a srpnem) na třetí nejnižší místo co
se množství příspěvků týče. Menší množství příspěvků bylo zveřejněno pouze v červenci (3
příspěvky) a březnu (žádný příspěvek). Je tedy zřejmé, že k dosažení vysokého engagementu
pomohlo stránce relativně malé množství velice úspěšných příspěvků.
Přestože kritéria výběru příspěvků pro kvalitativní analýzu engagement přímo nezahrnovala,
velké množství příspěvků s nejvyšším engagementem je předmětem následující kvalitativní
analýzy. Vzhledem ke kriteriím (počet označení „To se mi líbí“ a počet komentářů) jsou ovšem do
analýzy zahrnuty i příspěvky s engagementem nižším.

30

Algoritmus funguje na hodnocení jednotlivých příspěvků. Tento systém (tzv. EdgeRank) určuje, které příspěvky se
objeví v tzv. news feedu – a které nikoliv. Přesné parametry tohoto hodnocení zná pouze společnost Facebook, nicméně
ukazuje se, že zejména fotografie parametrům EdgeRanku vyhovují nejčastěji (je nutné na ně kliknout, evokují vyšší
zapojení). Mají tudíž nejvyšší šanci ocitnout se v news feedu. (Patterson, 2015; Pletikosa Cvijikj & Michahelles, 2013)
31

Může to však být dáno i rostoucím počtem fanoušků stránky v druhé polovině roku 2015. Tato data však nejsou k
dispozici, jedná se tedy pouze o jedno z možných vysvětlení.
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4.2 Kvalitativní analýza vybraných příspěvků
Vzhledem k faktu, že dle výše provedené kvantitativní analýzy tvoří 90 % příspěvků na stránce
fotografie či obrázky, budou právě fotografie a obrázky tvořit základní materiál pro následující
kvalitativní analýzu. Analýza materiálu se bude soustředit na definované výzkumné otázky:
1. Jaké typy příspěvků lze nalézt na stránce Divnolidi z Brna a okolí?
2. Jakým způsobem vyjednávají uživatelé stránky otázky vkusu ve zveřejněných příspěvcích?
3. Jakým způsobem se uživatelé vztahují k jinakosti „divnolidí“ prezentovaných v příspěvcích?
4. Jakým způsobem uživatelé stránky Divnolidi z Brna a okolí užívají humor?

4.2.1 Rámování příspěvků
Příspěvky, jak již bylo řečeno výše, procházejí určitým gatekeepingem. Přestože správce stránky
dle vlastních slov čerpá materiál od uživatelů, kteří mu vlastnoručně pořízené fotografie posílají, je
evidentní, že sám správce materiál třídí a rozhoduje, co na stránce zveřejní.
Příspěvky jsou proto doprovázeny ve většině případů emocionálně zabarvenými či hodnotícími
komentáři, které vyznění fotografie předem rámují a poodhalují názor tvůrce stránky na daný
příspěvek.32 Správce stránky nezřídka používá frázi „Dobrou chuť_ pokud právě obědváte!“,
popřípadě „Dobrou chuť pokud právě večeříte!“, čímž parafrázuje Vladimíra Železného33 a v
evidentně ironickém vyznění poukazuje na „nechutnost“ zobrazované scény. K příspěvkům je
velice často přidána výzva k zasílání fotek („Posílejte další fotky_ ať se můžeme společně
pobavit :)“). Z výzvy je zřejmé, že cílem zveřejnění příspěvků je zábava. Ovšem sám správce
stránky v některých případech prohlašuje, že příspěvek (potažmo scéna v něm zobrazovaná) není
příliš humorný. (viz „V tomhle případě spíše zakroutit hlavou!!“)
Správce stránky se také v některých případech angažoval v diskusích pod příspěvky. I zde
zaujímal jednoznačná stanoviska a nebál se konfliktu s uživateli stránky. Příčinou konfliktu se ve
všech případech stala diskutovaná kvalita příspěvků a komentáře, které příspěvek doprovázely. Viz
například debata s jistým uživatelem:

32

33

„Tady je špatně úplně všechno… od hlavy až k ponožkám :)“
„Kdo si tam má potom sednout ku®va!!!“
„Co je to za stvoření? :O“
Tato fráze proslavila pořad Volejte řediteli vysílaný na TV Nova v letech 1994 –2003. (Volejte řediteli)
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Uživatel: Spíš by mě zajimalo jestli člověk co tu pise k fotce „swag“. Víš co to znamena , to je
vic k smíchu :D
Správce: Ano, vím nebo podle tvé češtiny vÝm :) to mi naopak vtipné nepřijde, že někdo
napíše Y ve slově „ví“ :)
…
Uživatel: Uz o tom že tvoří s stranky na umělém světě , hovoří o tom ze zijem online misto
opravdoveho zivota , takže tvoje slovní zásoba bude mozna od a po z a to jen pismenka , a to ze
se člověk upise neni konec světa. tento koment mluví za to, jak vysokou máš
inteligenci :D :D :D
Správce: Hej chlapče, už raději zavři hubu, ty jsi plně marný, co to tady meleš za sračky?
Zřejmě si myslíš, že jsi strašně zajímavý, nebo dokonce vtipný, jenže čím víc píšeš komentů,
tím víc se akorát ztrapňuješ ;) jinak tento koment nemá absolutně hlavu ani patu, takže nevím,
co jsi tím chtěl říct ;) jinak napsat ve slově „ví“ Y upsání vážně není ;) vrať se na základku

Jak je vidět na výše uvedeném příkladu, správce se snažil obhájit své počínání při výběru a
vkládání příspěvků. Pokud ale uživatelé pokračovali v jeho napadání, v některých případech sklouzl
k invektivám a vulgarismům. Pokud do ní nebyl přímo zapojen, diskusi pod příspěvky nijak
nemoderoval. Počínání správce stránky reflektovali někteří uživatelé celkově negativně: „Tome taky
sem na par veci reagoval a bylo me receno at oidliknu stranku a to byl asi jedinej argument :d pak
jdyz jsem se ozval nikdo nereagoval :d Takze si myslim ze admin teto stranky bude neakej
zavsivenej buzerant spinavej jak koste a je to zaprdlej nerd ..“ Nutno dodat, že navzdory
avizovanému cíli stránky (zveřejňování fotografií „divnolidí“) vkládal správce i jiné typy příspěvků
(nejčastěji internetové memy). Správce taktéž poodhalil svoji politickou inklinaci zveřejněním
propagačního videa politického hnutí Svoboda a přímá demokracie, které okomentoval slovy: „Stojí
za shlédnutí…“.
Celkově lze počínání správce stránky hodnotit jako emotivní a silně angažované (málokdy zvládl
udržet si odstup a nezapojovat se do diskuse, pokud jej uživatelé kritizovali). Na výše uvedeném
příkladu je zřejmé, že jako argument v diskusi používal pravopisnou normu českého jazyka (ačkoliv
ji sám ve svých komentářích porušoval). Argument pravopisem se v diskusi pod příspěvky
vyskytoval poměrně často, proto se budeme tomuto tématu věnovat více v kapitole 4.2.9.
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4.2.2 Kdo jsou „divnolidi“
Analyzovaný vzorek obsahoval rozmanitý materiál. Většina příspěvků zobrazovala jedince
dopouštějící se jednání obecně považovaného za nevhodné (vyvolávající negativní reakce,
například znečišťování veřejného prostoru)34 nebo jednání, které lze označit za nezvyklé, což
odrážely také reakce uživatelů (například osoby spící na zemi v prostředcích MHD, muž sedící v
„šalině“ na vlastní stoličce, mladý muž sedící ženě na klíně, figurína připoutaná jako pasažér v
automobilu, muž používající plechovku od piva jako polštář).
Někteří jedinci zobrazení v příspěvcích nečinili nic principiálně „divného“, ale důvodem pro
jejich zachycení byl zjevně jejich vzhled. Sem bychom mohli zahrnout například dívku s alobalem
ve vlasech (zřejmě uprostřed procesu úpravy vlasů) nebo osobu (pravděpodobně muže) s maskou z
filmů Star Wars.
Další typ příspěvků se také týkal vzhledu: Příspěvky zachycující jedince, jejichž vzhled byl
reflektován jako netradiční či nevkusný. Tento typ obsahu zobrazoval například jedince silnější
postavy, kteří svoji nadváhu dostatečně nezakryli, jedince, jejichž oblečení bylo uživateli posouzeno
jako příliš odhalující, osoby netradičně oblečené (sportovní boty s medvídky), osoby převlečené za
zvířata atp. Někteří jedinci byli vyfotografováni z důvodu své podoby se známou osobou. Sem

34

V tomto případě příspěvky obsahovaly fotografie jedinců z nižších vrstev (např. bezdomovců) a jedinců na okraji
společnosti, jejichž chování na veřejnosti odporuje zavedeným normám.
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bychom mohli zařadit například ženu, která měla připomínat Richarda Genzera (tato „žena“ byla v
komentářích vzápětí odhalena jako skutečný Richard Genzer podstupující sázku), nebo muže, jehož
vzhled byl podobný Adolfu Hitlerovi. Hlavními aktéry některých fotografií byla domácí zvířata
pohybující se v městském prostoru (například kozy).
Ve zkoumaném období se na stránce vyskytly také příspěvky, které zachycovaly netradiční
situace (zarostlá dopravní značka, auto v zakázaném prostoru na zastávce tramvaje atp.). Některé
příspěvky byly evidentně nalezeny jinde na internetu a využity na stránce. Zde se jednalo například
o záběry „divnolidí“ z jiných zemí (například muž jedoucí v autobusu s medvědem).
Ve vzorku se dále vyskytly příspěvky, které s tématem, kterému je stránka věnována,
nesouvisely. Některé tyto příspěvky pak sloužily pravděpodobně k propagaci názorů správce
stránky (viz zmíněné video politického hnutí Svoboda a přímá demokracie). Jiné příspěvky
zobrazovaly internetové memy reflektující témata ve společnosti rezonující (muž v oblečení
evokujícím islámské náboženství sekající trávu aj.).

4.2.3 „Divnolidi“ v reflexi uživatelů
Uživatelská označení osob v příspěvcích měla v drtivé většině případů negativní konotace.
Objevila se označení jako „kreatura“, „magoři“, „zafasovany prase kterej na ni jeste tak blbe cumi“,
„neco hroznyho“, „humus“, „hovado“ aj. Velice často si negativní komentáře vysloužili lidé, u
nichž nebylo z fotografie zřejmé, zda se jedná o muže či ženu. Pak uživatelé používali slova jako
„polymorf“ / „mužatka“ / „ženomuž“ / „hybrid“. V některých případech uživatelé v označení
zpochybňovali zařazení jedince v příspěvku do rodu homo sapiens, viz například reakce typu:
„zajímalo by mě pohlaví tady toho tvora“, jiní označovali jedince v příspěvcích středním rodem:
„Tohle kdyby se takhle ovesilo nademe..“ / „To je neco hroznyho, furt to potkavam.. :-X“ / „tohle
stvoreni chodi po hlavasu kazdy den :D …“ / „Jako sory, ale TOHLE bych vykopla ze šaliny…“
V jiných případech přirovnávali uživatelé osoby na fotografiích k postavám populární kultury,
například: „to je Frodo z Pána prstenů? :D“ / „Hobiti nemají boty ani v Mordoru!“ / „Santa Claus“ /
„Karl von banhof“ / „luke skywalker“ / „brémští muzikanti“ aj.
Při označování jedinců byl nezřídka akcentován problém se zařazením do určité kategorie
(typicky např. ani muž, ani žena). Zde můžeme přímo odkázat na Mary Douglas – pokud jsou
binární opozice základem našich klasifikačních systémů, jedinci v „mezizóně“, nespadající do
žádné z předem vytvořených kategorií, ohrožují stabilitu těchto systémů. (Douglas, 1966) Ať už se
touto odchylkou uživatelé baví nebo ji odsuzují, jedincova přináležitost „divnému“, jinému, je v
těchto případech téměř samozřejmá. Odlišnost pak osoby v příspěvcích dle části uživatelů řadí až
do sféry světa imaginárního. Jako by nepatřily mezi „nás, obyčejné smrtelníky“. Jejich očividná
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jinakost je na první pohled zařazuje do jiného řádu (např. Tolkienova Středozem), kde (adekvátně
jejich vzhledu) fungují jiná pravidla (imaginární, pohádková, všechno je tam možné). Těmto
„pohádkovým postavám“ jsou však v našem světě přisuzovány ryze lidské a současné problémy, viz
např.: „vypadá jak frodo pytlík závislej na heroinu“.
Někteří jedinci zobrazení v příspěvcích stránky se pak často stali předmětem diskusí, ve kterých
se uživatelé snažili identifikovat jejich minulost. Tuto snahu přitom doprovázely informace, které
v podání jednotlivých uživatelů působily protichůdně, např: „Co jsem slysel tak zdedil hrozny
prachy a je z nej milionar“ / „je to bývalý číšník, měl nehodu a má po operaci hlavy ;)“ / „ma vejsku
tento pan“ / „…povolily mu nervy a už to tak zůstalo…“. V jiném případě: „v brně jsem viděl jak
zmlátil partu 15ti letých nácků :D“ / „Parkrat jsem ho potkala,ale prej jezdi i v Praze:D“. Reakce
uživatelů připomínaly v případě některých příspěvků téměř „městské legendy“. Životy určitých
jedinců v příspěvcích byly reflektovány jako nešťastné důsledkem rány osudu, nejčastěji
popisované jako „nehoda“ (viz „…jezdila u DP s tramvaji ale měla nehodu…“ / „… měl nehodu a
má po operaci hlavy…“ / „…měl těžkou nehodu a poranění hlavy…“). Uživatelé také nezřídka
reflektovali opakované setkání se známým „divnočlověkem“. Detaily těchto setkání pak sdíleli s
ostatními: („Ja ho vzdycky vidim jak mam berlu a strili sni po holubech :D :D“ / „taky jsem ho
párkrát potkal na Hlavase, neškodnej pán, na té berli měl kdysi trubku a zvonek se kteryma si občas
jen tak zatroubil/zazvonil pro zábavu :-)“). Tato setkání hodnotili veskrze kladně (např. reakce:
„Včera jsem pána potkala na hlavasu. Moc jsem se s pánem zasmála. Ukázal mě vnoučata a popřál
hodně štěstí a zdraví a šel dál. Bezvadnej týpek.“ / „Skvelej chlap tohleto“). Někteří jedinci se
objevovali opakovaně také v příspěvcích stránky. Reflektované reakce je pak řadily k jakémusi
„folklóru“ stránky Divnolidi z Brna a okolí.35
Vzhledem k obsahu příspěvků (časté zobrazování lidí z nižších sociálních vrstev) docházelo
mezi uživateli ke sporům, koho lze za „divnočlověka“ označit a koho nikoliv. Někteří uživatelé
považovali jisté projevy za jednoznačný důvod k vyřazení z „normálnosti“: „opravdu normální
člověk chodí s hovnem nalepeným na ryflích jako fakt? mega kentus“, jiní otevřeně ztotožňovali
divnolidi s lidmi na okraji společnosti: „Jono, taky moc nechápu, proč jsi na této stránce :) Když je
to o divnolidech a to jsou ve většině případů bezdomovci“ / „Galerie bezdomovců tato stránka :)“.
Toto pojetí divnolidí se některým uživatelům příčilo: „Prijde mi dost stupidni semka davat fotky
bezdomovcu. Maji pochopitelne jen to, co najdou.. :D nechapu vas“. Pak docházelo mezi uživateli
ke sporům a vyjednávání adekvátnosti zobrazení a zařazení lidí z nižších sociálních vrstev do
příspěvků na stránce Divnolidi z Brna a okolí. Více se tomuto tématu budeme věnovat v oddílu
4.2.5.
35

Tyto příspěvky pak doprovázel komentář např.: „A máme ho tu zase :) …“
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4.2.4 Vkus „divnolidí“ v reflexi uživatelů
Určité typy příspěvků (příspěvky, kde hrál primární roli neobvyklý vzhled jedince) vyvolávaly v
uživatelích různé reakce na téma vkusu. Kontroverze se objevila zejména u příspěvků, kde uživatelé
diskutovali tenkou hranici mezi svobodou oblékání / stylem a nevkusem. Někteří uživatelé
považovali vkus za jednoznačný klasifikátor jedinců (viz reakce jistého uživatele: „vypada jak piča,
tady i v Anglii. žil jsem tam pet let a tyhle zviřeci motivy nosi jen dementi“). Tyto distinkce se
netýkali jenom jednotlivců, jako v případě předchozího komentáře, ale také celého národa.
Například příspěvek zobrazující jedince s ponožkami v sandálech vyvolal mezi uživateli
jednoznačné ztotožnění tohoto stylu oblékání s českou národností (například: „jen nos ponožky v
sandálech stuj si za svým !!!! alespoň každej pozná že jsi z česka …“). Pro jiné uživatele se
obhajujícím argumentem pro styl oblékání stávala cena či značka určitých kusů oblečení („tricko
wild wood1650kč kalhoty stejna značka 3100 kč“ / „Taky bych řekla,že Adidas :)“). Někteří
uživatelé ovšem takové hledisko odmítli („Ať si je to klidně za milion, ale je to strašný! :D :D“).
Dalším sporným bodem byla dle některých uživatelů schopnost určité oblečení ocenit. Viz
například reakce: „jen trotl disuje ale clovek co se vyzna nosi ! jeremy scott is TOP“. Zde můžeme
zaznamenat, že ocenění jistého stylu oblékání vyžaduje dle některých uživatelů speciální znalosti.
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S odkazem na teorii Pierra Bourdieu můžeme tyto znalosti nazvat kulturním kapitálem, který podle
uživatelů některým lidem na stránce Divnolidi z Brna a okolí chybí – což se poté stává příčinou ke
sporům mezi uživateli. Jako příklad uveďme následující část konverzace pod příspěvkem:

A: jen trotl disuje ale clovek co se vyzna nosi ! jeremy scott is TOP
B: Jj, jestli to je top, tak ja asi zacnu nosit batoh s moncicakem a od dcery si vezmu ruzove boty
s princeznama. Top by to bylo, kdybys jezdil v maserati s takovyma botama a ne sockou…
C: Taky bych řekla,že Adidas :)… ale klasika, u nás je něco takového neobvyklé. Lidi budou
vždycky koukat, když má někdo něco „jiného“:) Na to jsem si už zvykla

Pokud půjdeme v úvaze ještě dál, znamená to, že „divnočlověkem“ se může stát jedinec nejenom
z důvodu nedostatku různých typů kapitálu (nejenom kulturního, ale také často ekonomického a
sociálního – jako v případě bezdomovců, lidí z nižších sociálních vrstev či seniorů), ale také člověk,
který určitý kapitál má, ale ostatní tento typ kapitálu nevlastní (jako v případě bot navržených
proslaveným americkým módním návrhářem). V některých případech trpěli jedinci v příspěvcích
nedostatkem kapitálu tělesného (nadváha), přičemž tento nedostatek dostatečně neskryli vhodným
oblečením (nedostatek vkusu). Tento typ příspěvků byl uživateli obecně považován za úsměvný a
neproblematický: „…nestíhám fotit…….než vytáhnu telefon/foták tak je po akci,někam zajde
[člověk, který má být na snímku, pozn. aut.] nebo nastoupi do mhd atd..takovích lidí sou mraky
hlavně ve městě. stačí se jen trošičku koukat kolem sebe hihi.“
V souvislosti se vkusem a životním stylem byla také často akcentována typičnost českého
postoje vůči odlišnosti v tomto směru: „nejde o penize se o štyl kazdyho z nas….moc to řešite..“ „je
to kýč :D nicméně je pravda,že třeba v Anglii by se nad tím vůbec lidi nepozastavili. V Česku se
vše moc řeší :)“ / „jjj je to přesně o tom že tady to moc lidi řeši:D“ / „…vždyť na tom vůbec nic
není, jen u nás je z toho senzace :D“. Uživatelé tedy přisuzovali „typické české identitě“ jednak
nevkusnost (v případě, že jedince na fotografiích kritizovali, viz zmíněné ponožky v sandálech),
jednak přílišnou upjatost, která je svazující („…vše se tu moc řeší…“). Jako by byl jistý typ
nevkusu projevem svobodné vůle. Nepodrobení se diktátu módy je pak vnímáno pozitivně jako
vítězství lidské individuality (o které mluví Lipovetsky). Neboli, jak tento typ (ne)vkusu uživatelé
nejčastěji popisovali, jedná se o „štýl“. Na druhou stranu jiný typ nevkusu je negativně akcentován
jako typicky český (ponožky v sandálech), jaksi „nestylový“. Nelze si nevšimnout, že nevkus
pozitivně vnímaný („štýl“) v sobě zahrnuje nutné množství ekonomického kapitálu (boty značky
Adidas, oblečení značky Wild Wood Clothing), zatímco nevkus vnímaný negativně jde naopak ruku
v ruce s nedostatkem ekonomického kapitálu (zejména u důchodců a bezdomovců).
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Zde opět můžeme odkázat na práci Pierra Bourdieu, který tvrdil, že lidé sami sebe klasifikují
právě tím, jakým způsobem klasifikují své okolí. Jak jsme již uvedli v teorii, životní styl je dle
Bourdieho ze své povahy distinktivní a je tedy nezbytně diferencujícím prvkem. Vzhledem k tomu,
že na Facebooku (a SNS obecně) dochází k setkání uživatelů z různých sociálních pozic a s různou
mírou vlastnictví všech typů kapitálu, je konflikt mezi uživateli navzájem v tomto směru
očekávatelný.

4.2.5 Uživatelské reakce na jinakost „divnolidí“
Uživatelské reakce na jinakost jedinců zobrazených v příspěvcích stránky lze rozdělit na dva
typy: pobavení a pohoršení, přičemž některé příspěvky vyvolávaly oba typy reakcí. Začněme
druhou zmíněnou reakcí na „divnolidi“. Pohoršení vzbuzovaly v drtivé většině příspěvky
zobrazující lidi na okraji společnosti, ponejvíce bezdomovce. Tito „divnolidé“ si také vysloužili
nejvíce negativních označení typu „hnus“, „odporná mentalita“ atp.
Jiní uživatelé nepovažovali tento typ příspěvků za adekvátní a na stránku patřící. Stránka, která
definuje svůj cíl jako „pobavení se“, nemůže podle nich zveřejňovat fotografie bezdomovců, viz
například reakce: „Z lidského neštěstí se nemuže normální člověk pobavit !!“. Toto prohlášení
vyvolalo mezi uživateli řetězec odpovědí, viz následující výňatek:
A: proto sou normální lidi nuda
B: odlajkni tuto stránku píčo :)
C: jééé ono se to hádá :) to chce popcorn :D jinak píča je evidentně ta osoba co tě vychovala :)
čao
D: Jono, taky moc nechápu, proč jsi na této stránce :) Když je o divnolidech a to jsou ve většině
případů bezdomovci
C: :D tak např. když jde někdo po obchodě s každou botou jinou .. zasměji se… když je někdo
vtipně oblečen.. proč ne … sranda ale když jde někomu očividně o život.tak to už mi do smíchu
moc není. bohužel……..“

Příspěvky, kde je předmětem pobavení vkus či nevkus jedince na fotografii, definuje uživatelka
ve výše zachycené konverzaci jako neproblematické. Řadit do „divnolidí“ jedince, kteří se ocitají v
život ohrožující situaci, ji však dle jejích vlastních slov pobavit nemůže. Podle jiných uživatelů je
však klasifikujícím prvkem otázka zodpovědnosti za vlastní vzezření, potažmo celý životní styl:
„Jenže oni si ve většině případů můžou sami za svůj osud…. Z vlastní zkušenosti vím, že nemá
cenu jim pomáhat…“ / „Ale většině těchto lidi tento zivot vyhovuje. Maji možnost stylových
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[myšleno azylových, pozn. aut.] domu, ale tam by nemohli chlastat a měli by rad… Zkuste
některým místo penez nabídnout jídlo. Pošlou vas někam, PAC potřebují prachy na krabičak…“
Jinými slovy, pokud mají někteří uživatelé pocit, že je „divnost“ způsobena vlastní vinou jedinců v
příspěvcích, vyvazuje je to z povinnosti soucitu a pochopení. Někteří uživatelé v tom mají dle
vlastních slov jasno, viz prezentovaná vlastní zkušenost jisté uživatelky:
podivejte jednou jsem hodila reč u nas s jednim takovym, ptala jsem se ho proc nejde na
armadu spasy nebo aspon prespavat nekde v nocleharne. Vite co odpovedel? ,Nechci, mě je
takto dobře.‘ NA otazku hygieny ani neodpovedel radeji. TAkze ano bezdci ve vetsine pripadu
si za to muzou sami,pac nechteji nic menit. A uprimne na nadru sedeli tri bezdaci a smrad se
linul po pulce nadrazi. Az se z toho chtelo zvracet. Nejsem priznivcem Romů, ale i ti Romove
na sve poměry se aspon umyjí.

Z výše uvedených uživatelských reakcí je očividné, že se ve vzorku objevily prvky
stereotypizace, o kterých mluví Stuart Hall. Jedinci na ulici jsou podle některých uživatelů „typem“
lidí, kteří mají jistou „mentalitu“. Jako takoví jsou pak zjednodušeni na několik základních
charakteristik, na které společnost nemá vliv. Tyto charakteristiky jsou jakýmsi způsobem dané a
nelze je měnit. Uživatelé tyto aspekty jinakosti tímto způsobem „fixují“ do budoucnosti. (Hall,
1997) Vzhledem k tomu, že „typ lidí nelze změnit“, a proto nelze tento problém konstruktivně
vyřešit, někteří se neskrývali s názorem, že řešení otázky by mělo být „konečné“ („bezďáky, cigose,
feťaky vymítit jak za gestapa…“ / „Na Hlavase bych založil jednotku, která by se jmenovala
NeoGestapo a takové lidi by odváděli rovnou na smetiště (y)“) a mělo by zahrnovat fyzickou
likvidaci (viz reakce jistého uživatele: „zastřelit ….“ / „Odvést na pole, zastřelit a spálit…“ / „…a
muj názor je že tyhle individua nemají právo žít“ / „proč se k nim chovat jako k lidem když se
chovají hůř než dobytek ….“). Tyto názory poté vyvolávaly silnou reakci u ostatních uživatelů a
byly příčinou dlouhých konverzačních řetězů.
Co se týče dalších reakcí na jinakost jedinců zobrazených v příspěvcích, uživatelé v komentářích
tematizovali „špinavost“ a nejčastěji projevovali touhu po odstranění špíny: „…díky slunickum jako
vy tady nikdy nebudou čistý ulice od těch špín který lidem co dou do prace otravujou život….“ /
„Celej hlavák vydezinfikovat Savem!“. Z pocitu znečištění pak uživatelé vyvozovali reakce: „Na
hlavase nesedat nikde :D jsou vsudeeeeeeeee….fuuuj“ / „no bezva :D tak alespoň víme, kam si
nesedat, když tam zrovna nejsou nasáčkovaní bezdomovci…“ Někteří uživatelé projevili touhu
zneviditelnit či odstranit „divnolidi“ z dohledu, alespoň pro turisty a nemístní: „Přijede nejak
tuurista, či babička z ,kamasi‘ do Brna- vystoupí na HLN a první obrazek co vidí - hey kamo,
nemaš drobny, nebo aspoň cígo ?! Vedle něj jeho partnerka na páření akorat tak bojuje o dech, aby
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se nezadavila zvratky…. smutné-_- at tu klidne jsou, ale ne přímo na hlavaku, kde je vidí
všichni !“ / „tak to je jebat hnus ten podchod by mel vest az ke mne pred barak“ (uživatel dává
najevo své přání nepřijít s podobnými „divnolidmi“ do styku). Jiní uživatelé vyjádřili touhu řešit
jisté případy fyzickým násilím: „Ty vole a bych je kopala do prdele.. diky takovym stvorenim je v
brne akorat citit moč a hovna …“ / „Takhle si ke mě stoupnout tak dostane bombu… Fuj“.
Vztáhneme-li výše uvedené k interpretačnímu rámci, který navrhla Mary Douglas (jež se ve
svých pracích věnovala tematice nežádoucího znečištění), je zřejmé, že uživatelé tematizovali
problematiku jinakosti zejména tehdy, objeví-li se v nesprávný čas, na nesprávném místě, nebo
obojí zároveň („…at tu klidne jsou, ale ne přímo na hlavaku, kde je vidí všichni !“). Jedním z
typických příkladů nečistoty, jakožto čehosi, co porušuje dané hranice (ať už jsou tyto hranice
fyzicky nebo mentálně dané), jsou pak produkty lidského těla (jak to vyjádřil jistý uživatel: „moč a
hovna“). Akcentování nečistoty se objevilo velice často v souvislosti se sexualitou, která je v
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určitých kontextech nemístná a nežádaná.36 Toto pohoršení bychom opět dle Mary Douglas mohli
interpretovat jako nesouhlas s porušením hranic fyzických (sexualita obecně považována za
záležitost probíhající „za zavřenými dveřmi“, nikoliv ve veřejném prostoru), ale také hranic daných
normami společnosti a zavedenými klasifikačními systémy (zde by to mohla být reflektovaná
promiskuita – jakožto protiklad „panenské čistoty“ –, absence romantického citu při pohlavním
styku37 aj.).
Optikou teorie Mary Douglas mohou být výše uvedené uživatelské reakce příkladem negativního
stavění se k jinakosti (snaha ji vyloučit ze svého vnímání, ať už odstraněním z dohledu či přímo
fyzickou likvidací). Odstranění „divnolidí“ pak pro jisté uživatele znamená obnovit pořádek věcí,
zachovat stabilitu a především tolikrát zmiňovanou čistotu prostředí, ve kterém se uživatelé stránky
Divnolidi z Brna a okolí pohybují. Druhý typ reakce, snaha o pochopení situace jedinců na
fotografiích, však nemusí být nutně příkladem pozitivního stavění se k jinakosti. Uživatelé totiž
vždy netvrdí, že je v pořádku být jiný. Jejich vysvětlení se opírá o stanovisko, že i když je jinakost
negativním jevem, může být pochopitelná. Jde tedy o snahu vysvětlit postavení, ve kterém se „jiní“
lidé ocitli, jako selhání systému, nikoliv jednotlivce. Pokud jsou jedinci součástí systému (který má
své chyby), je jejich existence projevem daného řádu. Snaha o pochopení jejich situace proto může
být projevem snahy o navrácení řádu. I to je možná důvodem, proč se k „divnolidem“ tito uživatelé
nestaví tak pohoršeně jako jejich oponenti. Přesto tito obhájci netvrdí, že je tento typ jinakosti v
pořádku.
Oproti tomu můžeme v teorii Mary Douglas nalézt i pozitivní příklady jinakosti. V tom případě
lze předpokládat, že jinakost „divnolidí“ se může stát zažíváním nejednoznačnosti, která člověka
obohatí. Jak říká Mary Douglas: „Lze nalézt oblasti, ve kterých je nejednoznačnost více tolerována
než v jiných.“ (Douglas, 1966) Vkus a odlišný životní styl jako by se pro některé uživatele
nacházely ve sféře přijatelné odchylky (která může být inspirující, zábavná i obohacující, více v
kapitole 3.2.7), zatímco život na ulici či špinavost zevnějšku se podle nich nachází ve sféře deviace,
která by měla být odstraněna – ať už ve prospěch, či neprospěch lidí, kteří na ulici reálně žijí.

36

37

„A že se divime, kdyz v brněnskym deníku i písou jak zenska kouri na hl.nadrazi chlapa a u toho popiji
krabičák…“
„Tak to mě teda rozhodně jeho/její pohlaví vůbec nezajímá :-D Jsem vděčna, že má oděv, který pohlaví
dostatečně zakrývá :-D“
„nedělá nic špatnýho…narozdíl od honibrků atd…“

„Vedle něj jeho partnerka na páření akorat tak bojuje o dech“ (Užitím výrazu častějšího pro popis kopulace u zvířat
chtěl zřejmě uživatel poukázat na absenci vztahu či romantického citu mezi popisovanými osobami.)
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4.2.6 „Divnolidi“ na svém ne-místě
V příspěvcích se uživatelé často dotýkali tématu míst, na kterých se lze s „divnolidmi“ setkat.
Nejčastěji se jednalo o místa spojená se hromadnou dopravou (zastávky, nádraží, prostředky
městské hromadné dopravy). Dále byla v příspěvcích zachycena jiná místa veřejné povahy a místa
veřejně přístupná (parky, ulice, McDonald’s).
Uživatelé často přisuzovali setkání s jiným jedincem právě konkrétnímu místu, které bylo podle
nich typické tím, že se na něm „divnolidi“ vyskytují. Zejména pokud se jednalo o jinakost spojenou
s výše zmíněným bezdomovectvím atp. Ve vzorku byl takto definován zejména „hlavas“, tedy
hlavní nádraží v Brně: „To je odporné !! hlavas je toho plný ! bohužel :-(“ / „Známá firma :D každý
ráno na hlavase“ / „To je fakt neskutečný ten hlavas“ / „Tohle je tam každý den“ / „Tam je to úplně
normální :D nic nového :D“ / „hlavák je největší ostuda Brna…“. Ovšem nejenom hlavní nádraží
bylo považováno za místo něčím typické: „28. října :D co jinýho tam čekat :D nedávno jsem tam
viděla slušně oblečeného (ne bezdomovce) bez bot. Byla mi i za něj zima.“ / „takovích lidí sou
mraky hlavně ve městě…“.
Uživatelé pak ve velké míře projevovali znepokojení a pohoršení, viz například příspěvek: „To
nádraží je vážně nechutný!! Kolikrát si chci sednout a ani nemůžu nebo bych dostala svrab.. hrůza
toto… hlavní nádraží opravdu reprezentuje Brno..“ nebo „Možná jsem si toho tak moc nevšímala,
ale přijde mi, že ty lidi tam byli, ale v mnohem menší míře… Je to hnus-. turista dojede vlakem a
hned uvidí totok… Proč s tím nekdo něco nedělá:?::“.
Z analýzy je zřejmé, že k zachycení „divnolidí“ docházelo velmi často v prostorách, která Marc
Augé nazývá ne-místy (zastávky, nádraží, prostředky městské hromadné dopravy). Právě ne-místa

69

totiž umožňují setkání, která jsou nečekaná a nerutinní. Ne-místa poskytují jedincům anonymitu, a
tedy jistou osobní svobodu. Dalo by se říci, že ne-místa nepatří nikomu. Jedinci na nich proto
nejsou tolik svázáni konvencemi a pravidly, která na ně klade většinová společnost, neboť
vynucování konvencí je na ne-místech problematičtější než jinde.
Všimněme si také, že uživatelé silně reflektují nečistotu ne-míst a lidí, kteří se na nich vyskytují
(opět zde můžeme odkázat k Mary Douglas). Ze zobrazených příspěvků pak vyvozují jasné závěry,
jak se kontaktu se „špinavostí“ vyhnout, např.: „a pak se dotýkejte/ upírejte o to černý :DDDD no
celkově…jediný kontakt s tímhle eskalátorem zažije jen má podrážka!!“. V mnoha případech jsou
však k místům shovívavější než k lidem. Jsou to podle nich právě lidé, kteří místa „infikují“ a kteří
poté způsobují, že jsou tato místa pro ostatní „špinavá“: „Neřekl bych, že je to hlavním nádražím,
ale spíš lidmi, co tam chodí“ / „Brno není hrozný ! To jenom lidi jsou prasata….Město za to nemůže
že to tady máme a myslim že Brno není jediny město kde se tohle děje.“ Opět si můžeme všimnout,
že uživatelé ztotožňují jistý typ „divnolidí“ s městským prostředím obecně (viz reakce typu „praha
je to samý ;)“).
V souvislosti s místem se vyskytlo mezi reakcemi uživatelů ještě jedno zajímavé téma, a to právě
porovnání s Prahou. Vzhledem k tomu, že zkoumaná stránka měla být zaměřená na lokalitu Brna a
okolí, někteří uživatelé nelibě nesli, když se na stránce vyskytl příspěvek z jiného místa: „Tož to je
určitě Geňa. Bliklý je to očividně v pražským metru.“ / „Tak proč to někdo dává na brněnský
stránky :-( nechápu…“ / „hlavák je v praze,my máme hlavas !“ / „ale tady nejsi v cajzl’s’townu“.
Jiní si z Prahy dělali legraci, viz konverzace:
A: zdali budou taky někdy stránky „divnopražáci“
B: Ti jsou všichni divní
C: pražáci sou divní od přírody……..

Navzdory tomu, že bychom v souvislosti s teorií, kterou předkládá Marc Augé, mohli uvažovat o
prostoru fotografií jako o ne-místech, je v komentářích uživatelů akcentován také prvek lokálnosti.
Jde o brněnská místa (i ne-místa), a tento fakt byl v některých komentářích zdůrazněn. Toto
zdůraznění vyplulo na povrch zejména v případech, kdy se uživatelé zmínili o Praze (koneckonců
jak už bylo v práci několikrát řečeno, prvek opozice je důležitým aspektem definice identity).

4.2.7 Užití humoru ve vztahu k „divnolidem“
Jak již bylo řečeno v kapitole 4.2.5, pohoršení nad příspěvky nebylo jedinou reakcí, která se
mezi uživateli vyskytla. Uživatelé projevovali také pobavení. To se dostávalo ke slovu nejvíce
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u příspěvků, kde uživatelé neměli starosti s potenciálním nebezpečím pramenícím z nečistoty. Pro
pobavení uživatelé také často reflektovali vlastní zkušenosti s jedinci na fotografiích („Jo tu jsem
nedavno potkala :D sedela v saline nastoupila babka a babka rika teto ‚zene‘ pustite me ? SWAG
[myšlena osoba na fotografii, pozn. aut.] rika : Ne nepustim, tam vzadu mate mista dost…babka
rika : Ale tohle je misto pro postizene..SWAG rika ja jsem postizena, ja mam taky zdravotni
problemy :D no mela jsem dost :D“), označovali své přátele (více v kapitole 4.2.9), vytvářeli
analogie s popkulturou sdílením videí ze serveru Youtube atp. Uživatelé také v některých případech
otevřeně vyjadřovali obdiv jedincům, kteří se nebáli na veřejnosti vypadat či jednat odlišně.38
Uživatelé se často bavili opakovaným poukazováním na to, v čem se jednotlivé příspěvky
odlišovaly od představy „normálního“. Jak poukazuje Billig, humor je svým způsobem paradoxní:
Při společném vysmívání utužuje sociální pouta a pocit sounáležitosti, přičemž v ten samý moment
vysmívané jedince vyřazuje ze společného pobavení. Jedinci v příspěvcích nazývaní různými,
mnohdy nelichotivými přízvisky, tak byli označováni (krom jiného) také proto, že pro uživatele byl
výsměch humorný. Pokud bylo tedy cílem vyvolat smích, měl to být výsměch někomu, který v
38

„náhodou takoví lidi jsou nejlepší, mají v piči, co si o nich druzí myslí…“
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kontextu SNS doprovázel smích s někým, pokud se s humorností daného příspěvku ostatní uživatelé
ztotožnili. Koneckonců Facebook, který je na touze po sdílení postaven, má mnoho nástrojů
umožňujících toto sdílení humorných momentů uskutečnit. Kdosi v příspěvku, podstupující
společenskou potupu (porušující pravidla „normálnosti“, tedy hygieny, vkusu či jiných aspektů
společenského pořádku), se stal příčinou pobavení pro ostatní (facebooková publika), kteří se v tu
chvíli oprostili od empatie.
Nestalo se tak ovšem vždy. I zde se dostávala ke slovu otázka, zda je toto pobavení morální, tedy
zda je smích v konkrétní sociální situaci přijatelný a odůvodněný. Jak podotýká Billig, humor je
často předmětem kontroverze, neboť představa o tom, co je vtipné, se mezi jednotlivci často liší.
(Billig, 2005, s. 179) Určití jedinci v příspěvcích byli uživateli reflektováni jako před výsměchem
chránění. Zesměšnění nebylo přijatelné, zejména pokud se jednalo o osobu s handicapem. V tom
případě nabádali uživatelé ostatní k citlivosti, někteří také otevřeně kárali ty, kteří se smíchu
nezdrželi: „Sry, jsem pro každou srandu, ale dělat si prdel z autismu je ubohost, ne sranda.“ / „jo to
je ten postíženej kluk co poslouchá písničky nějaký starý písně jezdí Borsem někam do Hodonína
směr tam. Tak prosím neposmívat. :/ je to chudák“ / „Potkala jsem ho jednou… stal na demnou… a
furt cucel do vystrihu,celkem neprijemny..ale kdo vi co mu je..,“ / „Paní je hlavně postižená a
zbavená svéprávnosti. Rozumu moc nepobrala. Tak se jí nebudeme smát, ne?“ / „Je to on a studuje
vejsku. … potkával jsem ho….. not funny“. Reflektovaná ne-vtipnost byla reakcí na fakt, že jiní
uživatelé považovali danou situaci za humornou. Reakce spočívala v definování situace jako opaku
něčeho humorného, v neuznání smyslu pro humor, který jiní uživatelé projevili. V tom můžeme
spatřovat zmíněný sociální aspekt humoru. V komentářích pod příspěvky se nejednalo ani tolik o to,
nakolik v nás zobrazovaná situace vyvolá biologický stav projevující se záchvěvy bránice, ale spíše
o distinkce toho, co za humor označit lze a co nikoliv, popřípadě zda je tento humor ostatními uznán
jako adekvátní a vyvolá v nich požadovanou reakci. Humor a smích jsou dvě odlišné věci a to, že
některé pokusy o humor selžou v dosažení cíle (kterým může být smích, ale také projev
nadřazenosti, snaha ponížit druhého, odvézt pozornost, získat pozornost druhých atp.) neznamená,
že se nejedná o humor. (Billig, 2005) Humor je svázán s distinkcí toho, co vtipné je a není. Právě
schopnost rozlišování je tím, co lidé obecně nazývají „smyslem pro humor“. Humor tak můžeme
považovat (podobně jako vkus) za klasifikační nástroj jedinců. Převedeme-li tento předpoklad na
aspekty zkoumaných příspěvků, lidský exkrement se pak stává předmětem pobavení i pohoršení
zároveň.
Uživatelé se také často pokoušeli jedince na fotografiích identifikovat a poodhalit jejich příběh:
„Tohohle pána znám, žil se synem v Líšni, dřív měl berli plnou různých nesmyslů, plyšáků a
vrcholem byla plastová trubka, kterou troubil kamkoliv vstoupil. Potkávám ho často, není
nebezpečný, myslím, že má dokonce vysokou školu, procestoval svět, nicméně jak se občas stane,
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povolily mu nervy a už to tak zůstalo.“ / „To je paní Marta. jezdila u DP s tramvaji ale měla nehodu.
Tak dostala padáka. Od té doby nosí tričko DPMB - samozřejmě bez podprsenky…“ Nebo např.:
Toto je zřejmě paní Alexandra. Žila a studovala v Itálii. Stala se závislou na drogách a žila ve
skvotu s velmi volným životním stylem. Jednou měla vtah s jedním Čechem a s ním odjela do
Brna. Ten ji opustil a ona zůstala sama v Brně. Užívání drog se zřejmě projevilo i na její
psychice a tak jej velmi náročné něco dělat. Česky neumí, umí jen Italsky a anglicky. Celý svůj
život nosí v taškách a s ostatními lidmi na ulici se moc nekontaktuje.

Tyto reakce naznačují, že pokud zjistíme, co je příčinou jinakosti, určitým způsobem je možné ji
uchránit před zesměšněním. Zejména pokud jde o situace, do které se dle uživatelů může dostat
každý z nás. Tyto situace jsou pak před disciplinárním humorem chráněny. Pokud se někteří jedinci
přesto smějí, brání se tím, že účelem smíchu není dotyčného podrobit ponížení, ale jedná se pouze o
vlastní „zpříjemnění“, tedy o kratochvíli bez dalšího sociálního významu (viz reakce „Člověk tohle
natočí po práci pro zpříjemnění chvíle čekání na šalinu a pro pobavení Vás a vy sem šupete,že nám
nic neříka autismus :D :D jako bylo mi jasný že asi nebude v pořádku, ale natočit sem to
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musel :D“). Reflektované oproštění se od morálky a empatie je před ostatními ospravedlněno
relaxačním účinkem smíchu.

4.2.8 Praxe fotografování „divnolidí“ – reflexe uživatelů
Uživatelé ve svých komentářích reflektovali i samotnou praxi zachycování osob ve veřejném
prostoru. Pokud měli pocit, že příspěvek na stránku patří, soustředili se na jeho obsah. Pokud však
došlo na příspěvek, který byl dle uživatelů eticky sporný nebo na stránku podle nich nepatřil,
vyjádřili své negativní postoje směrem k pořizovatelům snímku (či směrem k samotné stránce
Divnolidi z Brna a okolí): „nejsou svým způsobem divní i ti co se uspokojují focením jiných lidí.. to
mi přijde o hodně víc ,krípy‘ než to že někdo na někom sedí :D“ / „ale dělá něco užitečného a to se
o tom kdo to fotil říct nedá“ / „mel jsem driv podobny telefon s vymrdanym sluchatkem, takze jsem
musel poslouchat hovory pres zadni reprak…tahle stranka ztratila uroven, jestli nekdy vubec
nejakou mela..“ ap. Uživatelé, kteří pořídili fotografii „neoprávněně“ pak byli označováni jako lidé,
co se nudí, co jsou sami divní, či lidé, kteří „nevedi jakou dalsi sracku sem dat tak sem daji
normalni vec…….“. V některých případech pak byli na úkor pořizovatele snímku vyzdvihovány
osoby na fotografiích: „náhodou takoví lidi jsou nejlepší, mají v piči, co si o nich druzí myslí a
přesně tací to potom mají v životě mnohem jednodušší než ti, co to pak řeší na fb :D vždyť na tom
vůbec nic není, jen u nás je z toho senzace :D“.
Uživatelům, kteří vyjádřili nesouhlas s obsahem, bylo často doporučeno, ať odejdou z prostoru
stránky („protože ja nezasírám planetu ty moralistická pičo , když se ti to nelíbí tak táhni z téhle
skupiny …“) Svoboda internetu jako by znamenala, že zodpovědnost za to, že se některým
uživatelům něco nelíbí, leží ryze na jejich bedrech. Nemají proto „nárok“ stěžovat si. Stejné reakce
popisuje i Katrin Tiidenberg ve své studii s názvem Boundaries and conflict in a NSFW community
on tumblr: The meanings and uses of selfies. Tiidenberg, zkoumající komunitu blogerů
zveřejňujících selfie se sexuálním podtextem, se ve svém výzkumu zaměřila na druhy konfliktů,
které blogeři reflektovali. Pokud počínání blogerů vzbudilo negativní pozornost a vyprovokovalo
kritiku či útoky, vnímali to blogeři jako negativní aspekt pozornosti, jehož řešením mělo být
ignorování jejich obsahu uživateli, kteří s ním nesouhlasí. Nutno dodat, že v případě Tiidenberg a
jejích respondentů se jednalo o komunitu uzavřenější, a tím pádem citlivější na kritiku zvenčí
(blogeři považovali svůj blog za soukromý prostor). (Tiidenberg, 2015)
Uživatelé pozitivně reagovali na zveřejnění snímku, který sami pořídili, a často se k autorství
hlásili. Na druhou stranu se ve vzorku objevilo i téma neautorizovaného použití fotografie („tuhle
fotku sem fotil já, ale zajímalo by mé jak se dostala sem“). Téma soukromí (například znepokojení
nad tím, že k pořízení fotografií své osoby a zveřejnění na internetu nedali dotyční lidé svolení) se
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ve zkoumaném vzorku neobjevilo. Uživatelé, jejichž komentáře se ve vzorku objevily,
nereflektovali narušení soukromí. Pokud byla samotná praxe zpochybněna, bylo to spíše kritika
vkusu a praktik pořizovatelů, nikoliv obrana soukromí lidí zachycených na fotografiích.

4.2.9 Sociální interakce uživatelů na zkoumané stránce
Uživatelé stránky nereagovali pouze směrem k jedincům, kteří se objevili na fotografiích.
Podstatná část interakce probíhala mezi uživateli navzájem. V průběhu diskuse a konfliktů se
poměrně často vyskytovaly argumenty pravopisem. Viz např.: „A teďka mi vysvětli proč si napsal
ví s Y :) to mě taky zajímá :)“ / „Tak když už se řeší ta čeština, tak by se asi dalo napsat „došlA
slova. A dát za slovo mezeru a pak teprve otazník je velice inteligentní“ / „To je čeština…“ Tento
argument často sloužil ke zpochybnění tvrzení jedince poukázáním na jeho neznalost.
Protiargument ve většině případů obsahoval stanovisko, že ani dotyčný není neomylný: „ale asi se
sfetovali dohromady:D a paní asi nikdy neudělala hrubku v textu když tu hejtí za keci s
mekkým :D“. Obecně v diskusi převažovali osobní invektivy (argumentum ad hominem či ad
personam), v některých případech čerpající z fotografií uživatele: „samozvaný doktor nejsem a
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miloval mě nemusíš líbí se mě fitness slečny né prkna :-*“ / „Ty ses hnusak vsak ses jak praseci
brada ty vole :D :D … A přestaň zrát ty bůčky prase :D :D :D“. Nebo např.:
A: Vsak ladi krute…jeste si muze vzit reflexni vestu a bude to top štýl :D
B: Ty by o „top štýlu“ mohl vyprávět koukám :)
A: Ty bys mel hlavne drzet hubu křapíku jinak te vytrepu jak startku ;) pak o tom muzes
vypravet

Z výše uvedených příkladů je očividné, že uživatelé ve své argumentaci zpochybňovali tvrzení
odpůrců na základě jejich vzhledu, vkusu, znalosti pravopisných pravidel českého jazyka atp.
Argumenty věcné se v diskusi objevovaly podstatně vzácněji. S odkazem na teorii Pierra Bourdieu
můžeme poukázat na nedostatek různých typů kapitálu, který se stal prostředkem ke znevážení
soupeře v diskusi. Např. „…líbí se mě fitness slečny né prkna…“ / „Ty ses hnusak vsak ses jak
praseci brada ty vole…“ (nedostatek kapitálu tělesného), „…dát za slovo mezeru a pak teprve
otazník je velice inteligentní…“ (nedostatek kapitálu vzdělanostního) / „Me praseci drzka neurazi,
ja neziju z huby do ruky jak ty :D :D :D“ (zde měla autorka pravděpodobně na mysli nedostatek
kapitálu ekonomického) aj. Tyto argumenty byly samozřejmě převážně falešné (falacie) a rozhodně
nepřispěly k vyšší úrovni diskuse na stránce. Naopak, diskuse se často stala pouze přehlídkou
invektiv mezi uživateli navzájem.
Nyní se od sféry konfliktní přesuneme k ostatním typům interakce mezi uživateli. Běžně se v
komentářích vyskytovala vzájemná uživatelská označení, čímž chtěli uživatelé na příspěvek
upozornit své facebookové přátele. Důvody byly dle komentářů různé, od přátelského škádlení
(„Verunka X tak už vím kým si se dnes inspirovala co si oblečeš :D :D :D :*“), přes připomenutí
společných zážitků (David X to je jak ty:DDDD…“) či míst („Klára jeee náš rajon“), až po
identifikaci osob na fotografiích, viz například následující komentáře:

A: Žaneček X ta fotka je proste nesmrtelná :D
B: Jo jo :D co na to hlavní aktér Michal X? Furt ses hvězda kluku :D
C: To nejsem ja :D
B: Nestyd se za slávu :D
C: Slavnej…. Vole ja sem chtěl běhat s Messim na No Campu a ne se válet zcákanej v
šalině :-D
B: Ber to tak ze to je jediná fotka na které ses nachcanej a neválíš se po zemi :D
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Nebo:
A: Barbora … nejsitam i ty? :P
B: Už to tak bude sestřenko :D :-*
A: Best sestrenka :*
B: Už musime někam zajít :-* mega dlouho jsme se neviděly :-(
A: Jooo hned jak budu v cesku :*

Z výše uvedených případů lze usuzovat, že jedinci, kteří se v komentářích pod příspěvky
navzájem označovali, mají vztah a společné zážitky i mimo SNS. Komunikace na SNS tedy sloužila
spíše k připomenutí společných momentů. Uživatelé zde otevřeně prezentují vztah, který mezi
sebou mají. Projevy uživatelů tedy poukazovaly (v souladu se závěry Ballam a Fullwood) na vyšší
míru vlastnictví kapitálu typu bonding. (Ballam & Fullwood, 2010, in Wisniewki, Xu, Lipford &
Bellogunu, 2015) Můžeme zde také odkázat na předpoklad Van Dijcka, že sdílení funguje jako
měna sociální interakce. Přestože v našem vzorku nešlo o vlastní fotografie uživatelů, byly
příspěvky velmi často užívány jako prostředek ke komunikaci na internetové sociální síti, zejména s
cílem společné zábavy.
K fotografiím se v některých případech vyjádřili přímo označení „divnolidé“, především proto,
aby je uvedli na pravou míru nebo obhájili své jednání v době pořízení snímku: „Abych to uzavřela
dohady co a jak :-D bylo to outdoor promotion na krmivo pro kočky Felix od puriny :-D jen ten
kostým maskota je docela těžkej a je třeba si odpočinout :) … My nejsme divnolidi :-D“ / „Je to
žena! Italka (opravdu dovezená z Itálie) :-D Jsme divní, no a co :-D Kdo není, ten se musí v životě
hrozně nudit :-)“.
Ve vzorku se také uživatelé často označovali jako svědci daného okamžiku (například reakce:
„Hele ten na me maval :D“). Svými reakcemi se hlásili k fotografiím jako ke společné, sdílené
zkušenosti. Zde připomeňme výzkum Dong-Hoo Leea: Jedinci podle něj fotografiemi vytváří něco,
co vypovídá o jejich žitém světě. Respondenti z Leeova výzkumu takto zprostředkovávali žité
zkušenosti tím, že fotografii pořídili. (Lee, 2009) V našem případě byla situace poněkud jiná, neboť
komentující uživatelé v drtivé většině případů nebyli autory fotografií. Přesto tím, že se uživatelé
hlásili k přítomnému okamžiku, který dle svých slov prožili spolu s autorem fotografie (či obecněji
ke zkušenosti s konkrétním „divnočlověkem“), stvrzují vlastní přítomnost ve společně žitém
prostoru (v našem případě Brně a okolí).
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5 Využití a limity studie
Tato práce vznikla s cílem zmapovat konstrukci jinakosti, užití humoru, reflexi vkusu a
uživatelské reakce na sdílené příspěvky v prostředí konkrétní internetové stránky. Vzhledem k tomu
je nutné si uvědomit, že výsledky studie nelze automaticky aplikovat na stránky jiné, stejně tak jako
uživatelské chování v prostředí stránky Divnolidi z Brna a okolí nemusí reprezentovat uživatelské
chování na stránkách jiných. Jak již bylo řečeno v metodologické části, vysoká validita
kvalitativního výzkumu přichází ruku v ruce s nízkou reliabilitou.
Mezi limity studie patří jistě i fakt, že není možné udělat si celistvý obrázek o uživatelích, kteří
stránku označili jako „To se mi líbí“ a na stránce na příspěvky reagují. Prostředí Facebooku
neumožňuje taková data získat. Tím pádem máme jenom mlhavou představu o tom, v jakém věku
se uživatelé nachází, jaké je jejich vzdělání atp. Tyto údaje, ačkoliv přesahují rámec výzkumu, by
jistě umožnili lepší vhled do zkoumané problematiky. Specifické složení příznivců stránky má jistě
dopad na významy, které jsou na stránce konstruované (přestože na stránce nemusí interagovat
pouze uživatelé, kteří jsou jejími fanoušky).
Další překážka zvolené metodologie tkví v nárocích, které klade na výzkumníka. Na rozdíl od
jiných kvalitativních metod, například rozhovorů, se v případě této práce výzkumnice nemohla
doptat na reakce, které byly zavádějící nebo u nich nebylo zcela zřejmé, jak je jejich autoři mysleli.
Formulování závěrů proto musela předcházet pečlivá analýza a logické strukturování dat. I přes tuto
snahu jsou skutečné pocity, domněnky a názory uživatelů odvozovány jen nepřímo. Je proto
důležité si uvědomit, že veškerý materiál byl získán metodou „data-crawling“ a existuje pouze v
psané podobě.
Navzdory uvedeným limitům se domníváme, že provedený výzkum má také své nepopiratelné
přínosy. Data, která jsme získali, mohou sloužit jako zajímavý vhled do fungování stránky v
prostředí Facebooku. Inspirovat mohou výzkumníky nových médií, neboť samotná praxe sdílení
fotografií nabývá v prostředí sociálních sítí na významu. Zároveň považujeme za přínosné zabývat
se nejenom reflexí uživatelů sociálních médií (výzkumy formou interview, focus groups aj.), ale
přímo médii samotnými. Jinými slovy, studie přináší informace o tom, co uživatelé na konkrétní
stránce opravdu dělají, nikoliv o tom, co uživatelé tvrdí, že dělají. Tento přístup obohacuje studium
médií o nové aspekty a umožňuje získat komplexní náhled na médium, jež užívá čím dál více lidí
na naší planetě.
Na provedený výzkum lze v mnoha směrech navázat. Zvolenou metodologii lze použít ke
zkoumání jiné stránky či skupiny na sociální síti Facebook. Bylo by možné také zjistit, jak uživatelé
sami reflektují praxi fotografování lidí ve veřejném prostoru s následným sdílením fotografií na
SNS. Ukázalo se také, že obsahy na sociálních sítích slouží k posilování komunikace s přáteli na
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Facebooku – a nemusí se jednat jen o obsahy, které uživatelé sami vytvořili. Způsoby, jakými
uživatelé sdílí svůj život na sociálních sítích (Jaké příspěvky vyhledávají, jak se zapojují do diskusí
pod příspěvky a jak tyto zkušenosti sdílí s ostatními uživateli? Jaké významy těmto zkušenostem
přikládají?) by mohly být také zajímavým podnětem pro budoucí výzkum. Téma jinakosti je
interdisciplinární, proto může provedený výzkum inspirovat nejen mediální teoretiky, ale také
výzkumníky z řad sociální psychologie či sociologie. Navíc v sobě studium jinakosti zahrnuje
mnoho souvisejících teoretických konceptů, kterými lze na diplomovou práci taktéž navázat
(například formování identit či boundary-work v prostředí SNS).
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Závěr
Chceme-li shrnout a zhodnotit výsledky práce, je třeba obrátit svoji pozornost na začátek. Naším
cílem bylo zjistit, jakým způsobem je v prostředí konkrétní facebookové stránky konstruována
jinakost a jak na tuto konstrukci reagují uživatelé. Také nás zajímalo, jak jednotlivci užívají v tomto
případě humor a jakým způsobem reflektují otázky vkusu.
Abychom mohli výzkumné otázky zodpovědět, museli jsme získat kvalitní teoretický základ. V
teoretické části práce jsme se proto věnovali jednak otázkám nových médií, internetových
sociálních sítí a Facebooku (jakožto prostředí, které celý výzkum definuje), jednak sociálním a
kulturním praktikám a konceptům (jako jsou vkus, jinakost a humor), které nám umožnily získaná
data interpretovat. Žádná práce není všezahrnující, proto jsme svoji pozornost primárně soustředili
na koncepty a autory, kteří se zabývali tématy pro náš výzkum nejvíce relevantními: V případě
vkusu to byl Pierre Bourdieu, v kapitole zabývající se jinakostí to byly práce Mary Douglas, Stuarta
Halla a Marca Augého. V poslední teoretické kapitole jsme provedli exkurz do současných i
minulých teorií humoru, které do práce nezbytně patří. Koneckonců cílem zkoumané stránky na
Facebooku by mělo být pobavení.
K jakým závěrům tedy výzkum dospěl? Stránka Divnolidi z Brna a okolí je stránkou, jejíž
uživatelská participace je značně variabilní. Zatímco některé příspěvky se staly velice oblíbenými,
jiné zmizely v historii sociální sítě takřka bez povšimnutí. Stránka zveřejňovala v 90 % fotografie,
ostatní typy příspěvků byly v menšině. V souladu s avizovaným účelem stránky proto byly
nejúspěšnějšími příspěvky jednoznačně fotografie a obrázky, i když i u nich byl engagement značně
různorodý. Menšina příspěvků se stala skutečně úspěšnými, a ve všech případech se jednalo o
fotografie.
Jakým způsobem reflektují uživatelé otázky vkusu? V této oblasti docházelo mezi uživateli
ke sporům především z důvodu rozdílné představy o tom, kde končí svoboda oblékání a uvolněnost
stylu a kde začíná nevkus a kýč. Ve vzorku uživatelé akcentovali rozdílnou míru vlastnictví
kapitálu, který se vkusem souvisí. Tento nedostatek byl reflektován nejenom u jedinců na
fotografiích, ale také u jiných uživatelů stránky (nejčastěji se jednalo o kapitál kulturní, ale mnohdy
také kapitál ekonomický a sociální). Vkus se také v některých případech projevil jako klasifikátor
jedinců, ať už z hlediska jejich povahy či národnosti. Ukázalo se také, že určitý typ nevkusu je
přijatelný jako manifestace osobní svobody v oblékání. Ačkoliv uživatelé tento typ jinakosti přímo
neschvalovali, projevovali mu respekt a akcentovali svobodu projevit svoji individualitu v tomto
směru.
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Co se týče uživatelských reakcí na jinakost „divnolidí“, uživatelé projevovali různou míru
pochopení pro fakt, že mezi „divnolidi“ jsou z velké části zařazováni lidé žijící na ulici. Někteří
přiznávali otevřeně, že jinakost bezdomovců je dostatečným důvodem pro jejich zařazení na
stránku. Reflektovali jejich negativní působení ve veřejném prostoru a nepovažovali jejich život za
shodu nešťastných okolností, ale za svobodnou volbu (zde se projevily rysy stereotypizace, o které
hovoří Stuart Hall). Tato volba (porušení společenských pravidel, řádu) je tím pádem řadí do oblasti
jinakosti, která je však nežádoucí. V několika případech uživatelé otevřeně zpochybňovali právo na
život či volný pohyb těchto lidí. Oproti tomu uživatelé, kteří přisuzovali postavení bezdomovců a
lidí na okraji společnosti chybě v současném systému, projevovali větší pochopení pro jejich
jinakost a měli pocit, že by na stránce neměli být zobrazováni. Důvod byl pak zejména etický.
Uživatelé dále akcentovali nebezpečí znečištění, které spojovali s negativními důsledky pohybu
„divnolidí“ ve veřejném prostoru (takto byli reflektováni opět zejména bezdomovci). Projevená
sexualita, tělesné tekutiny aj. patřily k nejčastěji zachyceným a reflektovaným porušením norem
daných společností. Uživatelé pak vnímali toto „znečištění“ veřejného prostoru jako nežádoucí
porušení řádu, které je třeba eliminovat. V navrhovaných způsobech, jak se s jedinci mimo řád
vypořádat, se však uživatelé lišili. Tento typ jinakosti byl uživateli ve vzorku vnímán jednoznačně
negativně.
Ve zkoumaném vzorku byla také tematizována spojitost „divnolidí“ s místy, kde se s nimi
setkáváme nejčastěji. Ukázalo se, že často dochází k zachycení „jiných“ lidí na ne-místech a
prostoru, který je veřejně přístupný. Důvodem je povaha těchto míst, kde dochází k dočasnému
setkání mnoha lidí, kteří místem procházejí. Šance k setkáním, která vybočují z očekávání daných
normami společnosti, je na těchto místech vyšší. Stejně tak jedinci, kteří se pohybují na okraji
společnosti, mají v těchto místech (pro jejich anonymitu) možnost vyhnout se efektům identifikace
a konfrontace (což jde na místech, kde funguje pospolitost komunity, jen těžko). V souvislosti s
místy, kde je dle uživatelů výskyt „divnolidí“ typický, se objevila zajímavá tendence přisuzovat
těmto místům sníženou kvalitu právě pro častý výskyt jistého typu „divnolidí“. Dle Mary Douglas
můžeme snahu eliminovat nečistotu přirovnat ke snaze dát řád vlastní zkušenosti. Dle tohoto
principu jako by pak uživatelé ztotožněním jistých míst s negativně vnímanou jinakostí obnovili řád
věcí alespoň tím, že sjednotili vlastní zkušenost s očekáváním.
Splňuje stránka svůj účel? Jak se tedy uživatelé na stránce Divnolidi z Brna a okolí baví?
Humor mnoha uživatelů souvisí s potěšením disciplinárního humoru, o kterém mluví Billig.
Jinakost je zdrojem zábavy, ať už je její příčina jakákoliv. Jak to shrnul v komentáři jeden z
uživatelů, „normální lidi sou nuda.“ Uživatelé v některých případech záměrně přehlíželi, že
příčinou jinakosti může být nemoc či nešťastná životní situace. Chtěli se jednoduše „jenom“ zasmát
jedinci, který se vymyká představě o tom, co je normální vzezření a chování. Nesmáli se s ním, ale
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smáli se člověku, který z jejich úhlu pohledu právě zažíval (mnohdy nevědomě) společenskou
potupu.
Na druhou stranu, mnozí uživatelé se odmítali smát jedincům, jejichž jinakost byla způsobena
fyzickou či mentální nemocí nebo nešťastnými životními okolnostmi. Zde se jejich důvody
ztotožňovaly s argumenty, proč by tito jedinci neměli být na stránku zařazeni. Pokud za svoji
jinakost nemohli, nebyla humorná, nepatřila na stránku a neměla být zachycena. Zde se projevily
různé uživatelské představy o tom, co lze považovat za humorné.
Tím se dostáváme k dalšímu tématu analýzy, a to je praxe fotografování „divných lidí“. Pokud
měli uživatelé pocit, že příspěvek na stránku nepatří, zpochybňovali správnost jednání člověka,
který fotografii pořídil. Navzdory tomu, že jim pořízení fotografie připadalo zbytečné, ve vzorku
nebylo nijak akcentováno narušení soukromí lidí, kteří nevěděli o tom, že jsou fotografováni.
Posledním tématem analýzy byla sociální interakce uživatelů. Uživatelé v častých konfliktech
využívali jako argument zejména osobní útoky (argumentum ad personam). Věcné argumenty se v
příspěvcích vyskytovaly sporadicky. Uživatelé příspěvky na stránce v hojné míře užívali k iniciaci
komunikace se svými přáteli na Facebooku. Ve velké míře se pod zkoumanými příspěvky
objevovala označení přátel. Tato označení pak často započala soukromé konverzace pod
příspěvkem, ať už se týkaly společných zážitků či jen společného pobavení nad zobrazeným
„divnočlověkem“. Uživatelé se také hlásili k přítomnosti v zachyceném okamžiku nebo k vlastní
zkušenosti s člověkem na fotografii. Obojí vnímali téměř výhradně pozitivně.
O čem tedy závěry výzkumu vypovídají? Pokud, jak říká Billig, je výsměch prostředkem pro
udržování společenského řádu, může být zkoumaná stránka vnímána jako nástroj tohoto posměchu.
Výstraha všem, kteří by se snad chtěli tomuto řádu definujícímu, co je a co není normální, vzepřít.
To by ovšem musela být představa o vkusu, humoru a jinakosti jednotná. Z provedeného výzkumu
se však dá usuzovat, že uživatelé vnímají jinakost zobrazenou v příspěvcích nejen jako zdroj
humoru, ale jsou schopni tuto prezentaci jinakosti i kriticky reflektovat a vzájemně mezi sebou
vyjednávat. Přestože úroveň debaty se mnohdy nedala označit za vysokou, je zřejmé, že uživatelé
nad hranicemi mezi „námi“ a „jimi“ přemýšlejí a mnohdy o nich mají zcela jasné představy.
Stránka Divnolidi z Brna a okolí tak může být vnímána spíše jako prostor, kde dochází k
vyjednávání různých zkušeností a různých představ o společnosti a vztazích, které v rámci
společnosti fungují. Tyto představy jsou často formovány různou mírou vlastnictví všech forem
kapitálu.
Ne vždy je zobrazená jinakost vnímána negativně či jako zdroj humoru. Výzkum ukázal, že
může být také inspirující. Někteří uživatelé se k „divnosti“ hrdě hlásili, považovali vzepření se řádu
za projev svobody a individuality. Nutno dodat, že tak činili u příspěvků, kde se reflektovaná
82

jinakost týkala především vkusu a oblékání, popřípadě neobvyklého jednání. Příspěvky zobrazující
„znečištění“ v různých formách byly reflektovány jako nebezpečné a setkání s tímto druhem
jinakosti vnímáno negativně.
Ač je vzorek uživatelů stránky Divnolidi z Brna a okolí jistě rozmanitý, jedná se pouze o jednu
ze dvou stran. Dá se totiž usuzovat, že z prostoru stránky je mnoho samotných „divnolidí“
vyřazeno. Bezdomovci, lidé na okraji společnosti, senioři… Ti všichni se s největší
pravděpodobností k debatám nad tím, co je „jiné“ a jako moc je „jiné“ vtipné, nepřidají. Absence
ekonomického kapitálu je jen jedna z překážek, nedostatek ostatních typů kapitálu může následovat.
Jsme tak svědky situace, kdy na jedné straně máme facebookové uživatele, kteří se s mobilem v
ruce pohybují ve veřejném prostoru a s cílem společné zábavy fotografují „divnolidi“, na straně
druhé okruh jedinců, kteří podobné možnosti nemají, ať už z důvodu nedostatku kapitálu
ekonomického, kulturního, vzdělanostního či jiného. Jestliže Mary Douglas považuje jinakost
(definovanou jako věci a jevy nacházející se mimo řád) za ukazatel strukturních vztahů ve
společnosti, můžeme právě výše uvedenou situaci vnímat jako projev jisté nerovnováhy mezi
skupinami ve společnosti, alespoň co se projevů na sociální síti Facebook týče.
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Summary
The aim of this diploma thesis was to determine how the otherness is constructed in the
environment of a particular Facebook page and how users respond to such construction. We also set
a goal to describe how, in this particular case, individuals use humour and how they reflect upon
questions of taste.
In order to answer the research questions, a good theoretical basis is crucial. The theoretical
section of the thesis is thus devoted to research of new (social) media, social network sites and
Facebook (as an environment which determines the research) as well as social and cultural practices
and concepts (such as taste, otherness and humour), which allowed us to interpret obtained data.
What conclusions can be drawn from the research? The user participation on page Divnolidi z
Brna a okolí is highly variable. While some posts have become very popular, others disappeared in
the history of the social network almost unnoticed. In 90 % of the cases, the page published photos,
other types of posts were in minority. In accordance with the announced purpose of the page, the
most successful posts were photos and pictures, although the obtained engagement was inconstant.
How do users reflect upon questions of taste? In this issue, disputes between users refered
mainly to the different ideas about where the right to freedom of clothing ends and where kitsch and
bad taste start. Users in the sample emphasized different forms and levels of capitals performed by
other users or by individuals captured in the posts. Deficiency of certain forms of capital was
reflected not only with individuals captured in the photographs, but also with other users of the site.
The lacking forms of capital mostly involved cultural capital, but a lack of economic and social
capital was also reflected. In some cases, taste also proved to be a classifier of individuals, either in
terms of their character or nationality. It was also shown that a certain type of bad taste is acceptable
as a manifestation of the right to freedom of clothing.
Regarding the user reactions to otherness, users of the site showed varying extent of
understanding of the fact that term „divnolidi“ (in English „weird people“) is mostly assigned to
homeless people. Users reflected their (homeless peoples') negative effects on public space and
considered their way of existence as voluntarily chosen (traits of stereotyping, discussed by Stuart
Hall, were identified in these cases). This option (violation of social rules) therefore consigned these
individuals to the area of undesirable, unwanted otherness.
In contrast, users who attributed the status of homeless and socially marginalized people to the
system failure showed more understanding for their otherness and felt that portraying such people
on the site is inappropriate. The reason was then of an ethical character.
Users also emphasized the dangers of pollution that associates with existence of these „weird
people“, especially concerning public places (particularly the homeless people were targets of such
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concerns). Manifested sexuality, bodily fluids etc. were mostly the situations reflected as a breach of
the society standards.
Within the examined sample, we also thematised a linkage of „weird people“ and places where
they are frequently seen. It turned out that „weird people“ were usually captured at the non-places
and space that is accessible to the public. The reason for this is that on these places, many different
people share a temporary common location.
Does the page meets its purpose? If so, how do users on Divnolidi z Brna a okolí use humour?
Humour of many users was associated with pleasures of disciplinary humour, which was described
by Billig. Otherness is a source of entertainment, whatever its cause may be. As summed up in one
of the users' comments, „normal people are boring.“ In some cases, users deliberately overlooked
that the cause of otherness might be illness or unfortunate life situation.
On the other hand, many users refused to laugh at individuals whose otherness was caused by
physical or mental illness or unfortunate life circumstances. In such cases, the reasons were similiar
to arguments describing why these individuals should not be shown on the page.
This brings us to the next topic: the practice of photographing „weird people“ itself. If users felt
that a photograph should not have been taken, they questioned righteousness of the person who took
the photo. Despite the fact that users considered the photograph pointless, they did not accentuated
the invasion of privacy of people who were photographed without consent.
The last topic was the analysis of social interaction of users. In frequent conflicts between users,
personal attacks (argumentum ad personam) were used as an argument. Substantive arguments in
comments occurred sporadically. Users often used posts to initiate communication with their friends
on Facebook. Friend tags appeared in comments frequently.
What do the conclusions of the research reveal then?
From what we have learned, users perceive otherness displayed in posts not only as a source of
humour, but they are also able to critically reflect upon presented otherness and negotiate it with
each other. Although the level of debate could not be described as high, it is clear that users think
about the boundaries between „us“ and „them“ and often have very clear ideas about these
boundaries. Page Divnolidi z Brna a okolí can be perceived as a space where users negotiate
different experiences and different ideas about society and relationships that occurs within it. These
ideas are often shaped by varying degrees of ownership of all forms of capital.
Although page Divnolidi z Brna a okolí attracts a wide variety of users, it only represents one of
the two sides. As a matter of fact, many of „weird people“ are eliminated from contributing to the
page: such as homeless, marginalized or elderly people. These are just a few examples of those who
cannot join the discussion about „otherness“ and how much „other“ is humorous. The absence of
economic capital is just one of the obstacles, the lack of other forms of capital might follow.
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We are witnesses of a situation where, on one hand, we have Facebook users traveling public
space, holding a smartphone and capturing „weird people“ for fun. On the other hand, there are
many people who do not have similar options whatsoever, either because of lack of economic,
cultural, educational or other capital. If Mary Douglas considers otherness (defined as things and
phenomena outside the order) as an indicator of structural relationships in society, situation
mentioned above can be perceived as a manifestation of a certain imbalance between groups in
society, at least in the social environment of Facebook.
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