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Úvod

Toto téma jsem si vybrala nejen díky mému kladnému vztahu k sociálním sítím, 

ale především kvůli tomu, že na nich pozoruji nové formy a způsoby komunikace, které 

dosud nejsou dostatečně analyzovány. Jedna z těchto forem je právě komunikace 

pomocí hashtagů, která se ve velké míře vyskytuje na sociální síti Instagram. 

Ačkoliv tam sama publikuji fotografie již několik let, tak jsem stále nezjistila, v 

jakém vztahu jsou hashtagy k fotografiím. U sociálních sítí neexistují návody na jejich 

užívání, možná jen rady zkušených uživatelů, nicméně je zde vše individuální. Proto si 

každý musí přijít na vlastní způsob prezentace. Ve svém výzkumu bych tedy chtěla 

zjistit, jestli uživatelé sociální sítě Instagram využívají některých hashtagů podobným 

způsobem a mohli bychom tedy mluvit o určitých zákonitostech, anebo jestli zde žádné 

příčinné vztahy mezi užívanými hashtagy a fotografiemi neexistují. 

Jelikož je tato forma komunikace spojena se sociálními sítěmi, považovala jsem 

za nezbytné začít svou práci popisem vzniku nového komunikačního prostředí a jeho 

vlivu na společnost. Aby byla moje závěrečná analýza dostatečně srozumitelná, popisuji 

předtím podrobně principy a charakteristiky Instagramu a hashtagu. V poslední části 

díky sémiologické analýze hledám odpovědi na otázky, které jsem si předem stanovila.
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1. Vznik nového komunikačního prostředí a jeho vliv na společnost

 Podle Pierra Lévyho mají nové technologie nesporný vliv na současnou 

společnost. Naše komunikace se přizpůsobuje novým podmínkám virtuálního prostředí, 

takzvanému kyberprostoru, který vznikl propojením informačních a komunikačních 

systémů. Lévy tvrdí že: „Tento termín označuje nejen hmotnou infrastrukturu digitální 

komunikace, ale zároveň nesmírný oceán informací, který v něm sídlí, stejně tak jako 

lidské bytosti, které se po něm plaví a zásobují jej“ (Lévy 2000, 15). Pokusím se 

postihnout hlavní prvky tohoto přerodu a jejich vztah ke společenské sféře.

Tyto změny nebo spíše vývoj komunikačních médií, s sebou automaticky nesou i 

obavy. Mediální teoretik Marshall McLuhan zmiňuje, jak se už Platón obával 

gramotnosti. Viděl v ní ohrožení orální tradice, která podle něj byla místem pro vzdělání 

a dosahování moudrosti člověka. Psaní chápal jako ničivý převrat, který bude sloužit 

pouze k dojmu této moudrosti. Vytváření vnitřního monologu sice oslabuje naše 

smyslové vnímání vůči myšlenkám druhých, nicméně stránka textu nám naopak umožní 

dlouhodobější analýzu myšlenek, na kterých je založena věda (McLuhan 2008).  

Místo strachu bychom se však měli snažit nové a nepoznané prostředí pochopit 

(Lévy 2000). Nicméně McLuhan ve svém dopise Innisovi popisuje, že se místo 

pochopení pouze účastníme procesu moderní komunikace. Na úpadek tištěného slova se 

koukáme ze špatného úhlu. Musíme si uvědomit, že tlak společnosti, která vyžaduje 

návrat k obrazovosti a dramatu nemůžeme odsuzovat, ale musíme se mu přizpůsobit. 

Musíme podstoupit radikální změnu a upravit své techniky a hodnocení v souladu s 

novými médii. Technologie jsou člověku prospěšné a umožňují mu lepší komunikaci 

(McLuhan 2008). Není třeba se bát neznámého, jelikož i v době Platónské se ukázala 

souhra formy orální a psané jako kulturně prospěšná. McLuhan tedy konstatuje že: „V 

dnešním elektronickém věku dochází k obrodě orální kultury v podobně plodném 

vztahu se stále silnou psanou a vizuální kulturou. Dnes si převíjíme pásku zpět.“ 

(McLuhan 2008, 100). Podle Lévyho jsou si tyto dvě epochy blízké univerzalitou, ale 

v úplně jiném měřítku. Zatímco v orálních společnostech se po příchodu písma může 

univerzalita vnímat jakožto snaha o sepsání pevných a soběstačných sdělení, které 

nepodléhají kontextu místa nebo epoše, nová univerzalita je tvořena a udržována 

neustálým vzájemným propojováním sdělení. Tato všeobecnost nemá tedy žádné pevné 
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jádro, ani danou centrální linii. Jakousi nezávislost tedy vystřídala neustálá změna a 

vkládání nového smyslu virtuálnímu společenství, hovoříme o takzvané kyberkultuře 

(Lévy 2000). Podle Lévyho: „Novotvar kyberkultura označuje soubor technik 

(materiálních a intelektuálních), praktických zvyklostí, postojů, způsobů uvažování a 

hodnot, které se rozvíjejí ve vzájemné vazbě s růstem kyberprostoru“ (Lévy 2000, 15). 

Je paradoxní, že dynamika techniky svou rychlostí tvoří jakýsi opěrný bod 

kyberkultury. Na neustálé transformaci nových technologií se podílíme my všichni, je to 

společenský proces. Vzájemné sdělování informací a kooperace pomáhají k řešení 

problémů a rovněž k lepší orientaci v obrovském množství dat (Lévy 2000). Podle 

Lévyho slouží kyberprostor jako: „Podpora kolektivní inteligence a je jednou z hlavních 

podmínek pro svůj vlastní rozvoj“ (Lévy 2000, 27). Jsme tedy aktivními participanty 

celého procesu, který se nás snaží pohltit. Pokud do něj nevstoupíme, nepřizpůsobíme 

se mu a nebudeme se na něm podílet, budeme z něj vyřazeni. 

Pokud se zaměříme na pojem virtuality, můžeme ho ve vztahu ke kyberkultuře 

chápat dvěma způsoby. Můžeme mluvit o virtualitě kódů, které jsou přítomny v každém 

bodu sítě a informace nám mohou být tedy poskytnuty stejnou měrou, bez ohledu na to, 

kde se nacházíme. Zatímco další chápání pojmu virtuality tkví v jeho nejasnosti a 

nepřístupnosti lidem, jelikož jsou digitální informace sestaveny z nul a jedniček, které 

se až následně aktualizují ve smysluplné texty, obrázky, zvuky a podobně. Virtuálno má 

svou vlastní realitu.

Téměř jakýkoli obraz, text nebo zvuk můžeme převést do počtů, a tím ho 

digitalizovat. Je to proces, který umožňuje komplexní, precizní a velmi rychlé 

zpracování, kterého není možno dosáhnout jiným způsobem. Například digitální 

obrázek můžeme neustále pozměňovat, retušovat, ale také reprodukovat s využitím 

různých programů. Nejenže můžeme měnit i barevnou škálu nebo rozmístění objektů, 

počítač může obraz sám sestavit. Zároveň však nevznikla náhrada za klasickou 

fotografii, digitální verze představuje vývoj. Stejně tak jako fotografie nenahradila 

malířská díla, ani technické inovace neohrozí klasickou fotografii. Nedochází 

k vyloučení, ale k aktualizacím, které však nezpůsobují zánik. Virtualita se nepokouší 

nahradit realitu (Lévy 2000).
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Nové technologie a vznik nových médií má bezesporu vliv na společenské 

chování a mentalitu osob (McLuhan 2008). Bauman se zaobírá otázkou identity ve 

světě, který se globalizuje. Zdůrazňuje, že moderní doba je dobou předělávání věcí. 

Lidská přirozenost už není něčím trvalým, ale stává se úkolem, životním projektem, a je 

tedy nahrazena jakousi identitou, kterou si člověk utváří. Lidé se individualizují od 

předepsaného postavení. Pro globalizující svět je identita skrýší jistoty a bezpečí, po 

které lidé touží. Spíše než se stabilitou se lidé během života potýkají s nezakotveností, 

která nemá žádného konce. Problémy, které řešíme, jsou kolektivního charakteru, ale 

k jejich řešení docházíme pouze díky individuálnímu úsilí, odpovědnost je tak kladena 

na každého jedince (Bauman 2004). 

Latour pojem moderní označuje jako revoluci času, přičemž podle něj modernitu 

stavíme do kontrastu s nehybnou minulostí. Tento pojem v sobě zahrnuje zlom v jinak 

pravidelném toku času, ale zároveň i zápas, kde váháme nad vítězem. Z tohoto pramení 

váhavost použití slova, přičemž stejnou skepsi uplatňujeme pak i u pojmu postmoderní 

(Latour 2003). Rovněž pro Baumana je faktor času stěžejním pojmem k chápání této 

moderní epochy, který mění podobu lidského soužití. V dnešní individualizované a 

globalizované době se mění vztah času a prostoru. Dochází k rozpojení jejich 

vzájemného vztahu, přičemž jednotka času prokazuje závislost na technologii (Bauman 

2002). „Čas a prostor mají na příčkách globálního mocenského žebříčku rozdílné 

postavení. Kdo si to může dopřát, žije pouze v čase. Ten, kdo nemůže, žije v prostoru“ 

(Bauman 2004, 53). 

Žijeme v epoše okamžitosti, trvalost se mění z aktiva v pasivum, zbavujeme se 

všeho, co nám překáží v pohybu. Epocha okamžitosti představuje území, kde většina 

našich naučených způsobů a zvyků ztratila smysl. Je zde také problematika moci, 

přičemž příkazy mohou být vydávány téměř odkudkoli, a tím se i moc stává nezávislou 

na místě (Bauman 2002). 

Podle Castellse se změnila struktura společnosti a vznikla společnost síťová. 

Média jsou užívána jiným způsobem, což se zákonitě promítá ve struktuře společnosti. 

Castells konstatuje, že charakterizovat dnešní společnost jako informační není 

dostačující, jelikož si i předchozí společnosti zakládaly na informacích. Síťová 

společnost se liší v přístupu k těmto informacím, a to především díky internetu. Ten 

představuje jejich nepřerušovaný zdroj (Castells 2010).
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Giddens hovoří o tzv. radikalizaci modernity, která se vyznačuje velkým 

rozsahem i rytmem změn, stejně jako svébytnou povahou moderních institucí. Moderní 

instituce mohou díky oddělení prostoru od místa zasahovat do života miliónům lidí, a 

tím navíc podporovat jejich fyzicky nepřítomné vztahy. Díky omezení přítomných 

aktivit tolik nedochází k běžným interakcím, které měly bezprostřední charakter 

(Giddens 2003). Nutno poznamenat, že Bauman, Latour i Giddens hovoří o současné 

společnosti, jen se vyvarují označení postmoderní.

Podle Lévyho však nemůžeme pochybovat o tom, že by vztahy, které jsou 

vytvořeny nebo udržovány skrze virtuální společenství, neměly emoční charakter. 

Takováto virtuální společenství totiž nejsou jen institucionálního charakteru, ale naopak 

jsou především tvořena na základě sdílení podobných zájmů, plánů nebo za účelem 

vzájemné spolupráce. Rovněž je v těchto společenstvích prostor pro manipulaci a klam, 

stejně jako v každých jiných. Nejsou náhradou běžných fyzických setkání, ale naopak 

jsou jejich podporou, dochází k rozvoji kontaktů různých typů. Nelze tedy hovořit o 

izolaci jedinců, často dochází k předávání zkušeností a vědomostí, což může být velmi 

přínosné a užitečné i mimo virtuální svět (Lévy 2000).

Obecně elektronická média zároveň potlačují hranice situací udržované 

fyzickým prostředím, aneb člověk si může být bližší s někým na druhém konci světa, 

než s tím, kdo se nachází v bezprostřední blízkosti. Nejenže nová média mění typy 

situací, k nimž mají sociální kategorie přístup, ale mohou měnit také sociální role  a 

socializační proces. Podle tradičního chápání byl člověk vázán k určitému místu se 

skupinou, se kterou sdílel informace. Elektronická média dovolují různým skupinám 

přístup i k neobvykle dostupným informacím, jelikož mizí ona vázanost na místo. 

Nemusíme tedy do skupiny ani vstoupit, abychom se k požadovaným informacím 

dostali. Narušen je tím i proces socializace, jelikož média odhalováním informací 

narušují její běžný pomalý, postupný a přirozený průběh (Meyrowitz 2006). 

Přijímání mediálních produktů se stalo nedílnou součástí každodenního života, 

díky níž se lidé mohou nechat na okamžik vtáhnout do jiného světa. Nicméně je to 

aktivní proces, který vyžaduje pozornost a interpretační schopnosti příjemce. Proto si 

dříve nebo později sdělení stejně přisvojí do svého života a asimiluje ho v podstatě 

nevědomým způsobem. Je důležité si uvědomit, že stále přetrvávají socializační procesy 
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skrze interakce s rodiči, učiteli, přáteli a podobně, avšak mediální sféra rovněž zaujímá 

významnou roli v utváření sebepojetí (Thompson 2004).

2.1 Nová média a jejich principy

Vymezení pojmu nová média je poměrně problematické. Je to pojem otevřený, 

který se snaží definovat široká řada teorií. Tyto teorie jsou mnohdy soustředěny pouze 

na jednu oblast celku a snaží se o jakousi izolaci médií, přičemž opomíjí jejich široký 

kulturní a sociální kontext. Nicméně jsou to právě vzájemné vazby a propojenost, které 

činí tyto média tak specifickými (Dvořák 2009).  

Pokusím se tento pojem vysvětlit s hlediska typologického zařazení a především 

díky principům, kterými se řídí.

Podle Lévyho je médium: „Nositelem nebo přepravcem sdělení“ (Lévy 2000, 57). Čeští  

mediologové zdůrazňují, že slovo médium jakožto zprostředkovatel komunikace může 

nabývat různých významů. Hovoříme zde o jakési typologii komunikačních médií. Za 

primární komunikační média považujeme kódy, které zprostředkovávají mezilidskou 

komunikaci, např. jazyk a nonverbální formy komunikace. S rostoucí potřebou k 

přenosu informací na větší vzdálenosti v krátkém časovém úseku dochází k vývoji 

sekundárních médií, mezi něž řadíme např. písmo, knihtisk, ale také telefon. Terciální 

média jsou média masová, která slouží k celoplošné komunikaci a směřují od jednoho 

zdroje, neboli vysílatele k publiku, což je početná skupina vyznačující se slabými nebo 

žádnými společenskými vazbami. Jako příklad můžeme uvést televizi, masový tisk nebo 

rozhlas. A v poslední řadě jsou tu média kvartérní, což jsou nová média, síťová. Mohou 

se využívat jako média masová, ale zároveň i interpersonálním způsobem. Konstituují 

vztahovou a komunikační síť, přičemž všechny body jsou vzájemně propojitelné a 

mohou se dostat jak do role vysílatele na straně jedné, tak i do role příjemce na straně 

druhé (Jirák, Köpplová 2003). 

Abychom mohli dojít k porozumění novým médiím, musíme si místo různých 

teorií spíše definovat principy, jimiž se řídí. Lev Manovich vznik nových médií popisuje 

jako konvergenci dvou oddělených historických trajektorií, které se konečně setkaly, a 

těmi jsou výpočetní a mediální technologie. Média jsou tedy na rozdíl od těch 

předešlých převáděna do číselných dat, které jsou přístupné počítačům. Nacházíme se v 
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době, která prochází komputerizací. Manovich zdůrazňuje, že se budou časem principy 

nových médií v naší kultuře projevovat jasněji.

 Prvním principem je číselná reprezentace, aneb každý neomediální objekt může 

být matematicky popsán a stává se předmětem algoritmické manipulace, tedy 

programovatelným. 

Druhým principem je modularita, což znamená, že každý objekt je složen z 

nezávislých částí, které se opět skládají z dalších menších částí. Různé části se tudíž 

mohou jednoduše mazat, upravovat nebo nahrazovat.

 Třetí princip automatizace navazuje na předchozí principy a uživatel již může 

svůj objekt upravovat podle šablon a algoritmů, čímž hovoříme o nižším stupni 

automatizace. Na vyšším stupni automatizace, neboli na umělé inteligenci vědci pracují. 

Kromě těchto stupňů je důležité zmínit také přístup k novým médiím, jelikož se z 

počítačů stávají také prostředky k úschově a zpřístupnění obrovského objemu dat. 

Kvalitní způsob klasifikace umožní jejich rychlé vyhledání.

Čtvrtým principem, který opět navazuje na první dva principy je variabilita. 

Neomediální objekt může existovat v odlišných verzích takřka do nekonečna, není 

ničím pevně daným. Zatímco v minulosti byla sekvence média určena a mohly se 

vytvořit pouhé kopie, neomediální objekt dává často vzniknout dalším verzím.

 Posledním principem je překódování, čímž autor myslí vzájemné působení 

počítačové a kulturní vrstvy, přičemž můžeme říci, že nová média jsou jakýmsi 

znamením obecnějšího procesu kulturní rekonceptualizace (Manovich 2001).

2.2 Sociální média, jejich vlastnosti a klasifikace

V současné době se jedná o nejdiskutovanější formu sdělovacích prostředků, 

která tvoří součást našeho každodenního života, a to nejen u mladší generace. Vznik 

těchto médií můžeme datovat již od raných dob Internetu, avšak až díky zjednodušení 

technologií a technologických zázemí dochází k jejich masovému rozkvětu. Lidé už 

nejsou jen pasivními příjemci, ale mohou se na vytváření obsahu aktivně podílet. Podle 

Lévyho totiž komunikace mezi účastníky probíhá v různých vztazích. Rozlišuje tři 

kategorie komunikačních prostředků, a to jeden-všichni, jeden-jeden a všichni-všichni. 
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Zatímco dříve jsme byli jenom pasivními příjemci informací, které jsme dostávali od 

jednoho vysílacího zařízení, nyní můžeme být v rámci kyberprostoru v neustálé 

interakci, kooperovat a vytvářet společný kontext (Lévy 2000).

 Sociální média jsou tedy aktéry sociální změny v tom ohledu, že dávají 

každému uživateli pravomoc k veřejnému vyjádření svých myšlenek a názorů, a to 

okamžitě a v celosvětovém měřítku. Tyto média tedy jednak umožňují vytváření 

vlastního online obsahu, ale také sdílení novinek, fotek, komunikaci, spolupráci apod. 

S rostoucí popularitou roste i oblast sociálních vlivů, které se uplatňují jak ve sférách 

propagace osobního charakteru, tak i ve sférách marketingové propagace firem (Taprial, 

Kanwar 2012).

Moderní technologie tedy usnadnily přístup k informacím a nemusíme je už jen 

fyzicky dohledávat nebo čekat, až přesně zjistíme, co potřebujeme. Otevírá se nám 

obrovský rámec možností a je jen na nás, jakým způsobem s ním naložíme a jakým 

způsobem se v této oblasti budeme prezentovat. Každý má nyní možnost vytvořit obsah, 

který během minuty může obletět celý svět, někdy k tomu může dojít i nevědomě. 

Sociální média vytváří pohled nejen na konkrétní uživatele, ale i na celé firmy. Tyto 

celkové obrazy se vytváří vzájemným působením všech prvků, které k tomuto složitému 

systému náleží. Sociální média umožňují vzájemnou konverzaci, kterou nelze řídit, ale 

pouze ovlivňovat (Safko, Brake 2009).

Je zde řada vysvětlení, proč jsou sociální média v dnešní době tak mocná. 

Prvním faktorem je dostupnost. Nepotřebujeme žádné znalosti, speciální dovednosti a 

zároveň nemusíme ani vynaložit téměř žádné náklady k jejich užívání. Jediné, co ke 

spojení s ostatními potřebujeme, je připojení k internetu. Dalším faktorem je rychlost. 

Téměř v reálném čase můžete s někým vést dialog, jelikož se námi vytvořený obsah 

dostane k příjemci bezprostředně po publikování. Čímž se dostáváme k dalšímu faktoru, 

a to interaktivitě. Sociální média jsou komunikačním kanálem, kde se mohou vést 

dialogy, diskuze, vyjadřovat a sdílet názory, klást řady otázek. Takovéto obsahy jsou 

dlouhodobého i proměnlivého charakteru. Pokud obsah nesmažeme, může být 

dohádatelný a k dispozici dalším uživatelům dlouhou dobu, možná i navždy. Zároveň 

však může být takřka kdykoliv upraven. Posledním faktorem je dosah sociálních médií. 

Ten je téměř neomezený a přístup je možný odkudkoli. Je jen na každém uživateli, jestli 

se tento dosah rozhodne nějakým způsobem omezit (Taprial, Kanwar 2012).
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Klasifikace sociálních médií nabývá různých podob a forem. Jelikož jsou 

sociální média neustále aktualizovaná a přibývají nová, pokusil se Kaplan a Haenlein 

vytvořit klasifikační rámec, do kterého by se mohly začlenit i nově příchozí.

První kategorií jsou kolaborativní projekty, které jsou založeny na spolupráci 

velkého množství uživatelů. Tyto webové stránky umožňují uživatelům přidávání, 

mazání i drobnou úpravu příspěvků. Hlavní myšlenkou těchto stránek je, že díky 

spolupráci velkého množství členů vznikne lepší a propracovanější výsledek, než který 

by se povedl samotnému jedinci. Do této skupiny řadíme například Wikipedii. 

Druhou kategorií jsou blogy a mikroblogy, které slouží jako osobní webové 

stránky. Nabývají různého charakteru, od osobních deníků až po specializované, 

zájmové apod. Často jsou příspěvky chronologicky řazeny a návštěvníci pod ně mohou 

přidávat komentáře. Do této skupiny patří například Twitter. 

Třetí kategorií jsou obsahové komunity, které sdílejí obsahy různého typu, ať už 

fotografie, texty, videa a podobně. Příkladem může být třeba Youtube nebo Flickr.

Čtvrtou kategorií jsou sociální sítě, kde si uživatelé vytvoří osobní profily a pak 

různými způsoby komunikují se svými přáteli a známými. Patří sem například 

Facebook, MySpace.

Pátou kategorií jsou virtuální herní světy, kdy se hráč pohybuje podle určitých 

pravidel v trojrozměrném prostředí a je zastoupen personalizovaným avatarem. 

Příkladem může být World of Warcraft. 

Poslední šestou kategorií jsou virtuální sociální světy, které fungují na 

podobném principu jako světy herní, ale je zde méně pravidel a naše postava se podobá 

realitě (Kaplan, Haenlein 2010).

2.2.1 Sociální sítě

Utváření sítí mezi lidmi nebo skupinami lidí  je prastarou formou lidských 

vztahů. Konexe, ať už přímé nebo nepřímé mají pro zúčastněné velký význam. 

Takovéto sociální kontakty nám pomáhají s orientací v prostředí a mohou nám být ku 

prospěchu v různých životních situacích. Díky nárůstu nových informačních technologií 

vznikají nové typy sociálních vazeb, které jsou v interakci díky internetovým sociálním 

sítím. Tyto nově vznikající virtuální vztahy se od těch tradičních odlišují se svou 
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neformálností, fyzickou nepřítomností a rychlostí komunikace. Po celém světě vznikají 

virtuální komunity lidí, kteří se ani nikdy osobně nesetkají. Tradiční organizační 

struktury byly založeny na fyzickém kontaktu lidí, je tedy otázkou, jestli tato informační 

revoluce bude posilovat sociální vazby nebo povede spíše k větší izolaci a sociálnímu 

odstupu (Giddens 2013).

Nicholas A. Christakis přirovnává sociální síť k lidskému superorganismu. 

Vyznačuje se totiž také růstem, reprodukcí, změnou, ale i smrtí. V jistém ohledu 

překonává své členy, jelikož setrvá i v případě, že se změní její členové. Stejně jako 

když lidské tělo zasáhne nějaká rána, i sociální síť se umí rychle zahojit. Když tedy 

některý uživatel z tohoto propleteného řetězce vystoupí, další zaplní vzniklou mezeru. 

Uživatelům pomáhá s budováním důvěry, a tím může měnit způsoby jejich vzájemného 

chování (Christakis 2009).

Máme nyní v rukou nový úkol, a to, jakým způsobem budeme působit online. 

Na sociálních sítích se stáváme celebritami i vydavateli ve vlastním světě. Spíše než 

svět je to však naše vlastní sociální síť, kterou obvykle tvoří pár stovek našich známých 

a přátel (Treadaway, Smith 2010).

 Threadaway a Smith přicházejí s konceptem sedmi faktorů, kterým vděčíme za 

časté užívání sociálních sítí. Jsou to faktory lidských potřeb, jelikož každý uživatel je 

motivován jejich určitou kombinací. Prvním faktorem je láska. Velké množství 

uživatelů se pokouší o navazování nových známostí, čemuž výrazně napomáhá vizuální 

prezentace osob. Známosti a kontakty si však především skrze tyto sítě udržujeme. 

Druhým faktorem je sebevyjádření, kdy s našimi přáteli sdílíme detaily z našeho života. 

Třetím faktorem je vyjadřování názorů, kdy máme potřebu ovlivňovat ostatní uživatele 

svými myšlenkami, o kterých bychom mnohdy ani mimo tyto online platformy neměli 

nutkání diskutovat. Často jsou to názory týkající se politických nebo náboženských 

otázek. Čtvrtým faktorem je vychloubání, kdy chceme ostatním ukázat, čeho jsme 

dosáhli, jaké zážitky jsme prožili, anebo se chceme pochlubit materiálními statky. 

Někdo užívá sociální sítě pro zábavu, čímž se dostáváme k pátému faktoru. Můžeme se 

zasmát jak nad obrázky, videi, vtipnými články, tak i nad online hrami. Šestým faktorem 

je vydělávání peněz. Sociální sítě se stávají významnou složkou ve sféře marketingu. 

Posledním sedmým faktorem je nostalgie. Vzpomínání na dávné zážitky a obnovování 

zapomenutých kontaktů (Ibid 2010).
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První internetové sociální sítě byly založeny právě na principu dohledání svých 

starých přátel. Uživatelé tak mohli obnovit komunikaci se starými známými nebo 

s bývalými spolužáky. Classmates se ve Spojených státech amerických stal 

nejnavštěvovanějším serverem s touto tématikou. Zprvu nebylo umožněno uživatelům 

vytvářet vlastní profily, s touto funkcí přichází až SixDegrees roku 1997, kde bylo 

zároveň možné vytvářet i skupiny a procházet si ostatní profily. Roku 2002 vznikla síť 

Friendster, která se stala oblíbenou zejména v asijských zemích a v dnešní době 

umožňuje sdružování herní komunitě. O rok později vznikají sociální sítě LinkedIn a 

MySpace. LinkedIn sdružuje více než 100 milionů uživatelů na základě pracovní 

komunikace. MySpace byla až do roku 2008 nejnavštěvovanější sociální sítí, než ji 

v oblíbenosti překonal Facebook. Roku 2004 propojoval jen studenty Harvardské 

univerzity, avšak o dva roky později byl už k dispozici i široké veřejnosti. V roce 2011 

bylo aktivní součástí této sociální sítě více než 800 miliónů uživatelů z celého 

světa (Taprial, Kanwar 2012). 

Facebook je tedy současně celosvětově dominantní sociální sítí, která umožňuje 

svým uživatelům velkou škálu možností. Mezi ně patří vytváření nejen osobních 

profilů, ale také stránek pro fanoušky, byznys nebo pro skupiny s podobným 

zaměřením. Dává prostor jak k veřejnému vyjadřování, tak i k soukromé komunikaci. 

Umožňuje sdílení videí, fotografií, ale i 

současné polohy a mnoho dalšího. Záleží 

jen na nás, jak moc chceme chránit naše 

soukromí a do jaké míry chceme veřejně 

vystupovat (Zarrella 2009).

Podle nejnovějších statistik je na 

Facebooku přes 1,8 miliardy aktivních 

uživatelů. Tři čtvrtiny z nich ho používají 

denně. Na trhu zatím nemá konkurenci, 

jelikož nejbližšími soupeři jsou mobilní 

aplikace WhatsApp a Facebook 

Messenger (Příloha č. 1), které jsou 

v jeho vlastnictví (Chaffey 2017). 
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V roce 2012 odkoupil za miliardu dolarů Instagram, což se ukázalo jako velmi 

výhodná investice, jelikož se tato aplikace stává čím dál tím oblíbenější a její hodnota je 

nyní odhadována na více než 35 miliard dolarů (Vilches 2014).

Oblíbenost sociálních sítí roste ještě více s užíváním takzvaných smartphonů 

neboli chytrých telefonů, které mají pokročilý systém kombinující klasický telefon a 

počítač. Operační systémy, zejména Android a iOS, dovolují uživatelům instalaci 

různých aplikací. Od roku 2013 jsou tyto chytré telefony prodávanější než klasické 

(Svensson 2013). Podle analytické firmy Flurry stráví vlastník chytrého telefonu 

přibližně 5 hodin denně jeho užíváním, a to především ve večerních hodinách. Nejvíce 

roste obliba sociálních aplikací umožňujících komunikaci. Například v roce 2016 

vzrostlo ve Velké Británii užívání aplikací tohoto druhu o 46%. Vysvětlením, za co 

vděčí takové oblibě, může být často diskutovaný faktor tzv. „communitainment“, což 

znamená, že tyto aplikace propojují tři důležité sféry, a to community (komunitu), 

communication (komunikaci) a entertainment (zábavu). V důsledku toho pochopitelně 

klesá obliba aplikací s jinou tématikou. Zároveň vlastníci chytrých telefonů často 

kombinují jejich užívání s jinými médii. Například 65% lidí ve Velké Británii používá 

chytrý telefon při sledování televize (Gilliland 2017).

3. Instagram

V současné době mladí lidé tráví čím dál tím méně času na Facebooku a jsou 

spíše aktivní na aplikaci Instagram, která je zároveň i sociální sítí. Tato aplikace 

oslovuje mladé a velmi rozmanité publikum. Díky rychlému přijetí chytrých telefonů a 

jejich vysoce funkčním fotoaparátům roste i obliba této mobilní aplikace. Ačkoli si přes 

webové stránky Instagramu můžeme prohlížet veřejné příspěvky uživatelů, je to 

aplikace specializovaná ke sdílení pouze skrze mobilní telefony (Salomon 2013).

 Instagram byl spuštěn jako exkluzivní aplikace pro iOS, avšak v dnešní době 

není limitován pouze tímto operačním systémem. Funguje tedy na bázi sociální sítě tím, 

že umožňuje uživatelů vyfotit fotografii, následně ji upravit a sdílet s přáteli na dalších 

sociálních sítích jako je Facebook, Twitter a podobně. Tato sociální síť nám dokazuje, 

že každý okamžik se počítá a lidé sdílí opravdu vše, co si lze jen představit a 
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bezprostředně se o tom snaží informovat své okolí i úplně cizí publikum (Hochman, 

Schwartz 2012). 

Podle Raisy Bruner je obtížné si v dnešní době svět bez Instagramu vůbec 

představit. Zejména bez čtvercových amatérských fotek a také bez fotek jídla, kterými 

nás denně zahrnuje naše okolí. Přesto je to jen pár let, co vznikla tato aplikace (Bruner 

2016). Bylo to přesně 6. října 2010, kdy byl Instagram spuštěn svými zakladateli 

Kevinem Systromem a Mikem Kriegerem. Během několika minut si bezplatně aplikaci 

začali stahovat lidé po celém světě. Zakladatelé si mysleli, že budou muset počkat 

nejméně šest hodin, než si Instagramu někdo všimne, ale místo toho měl už po pár 

hodinách 10 000 uživatelů a během prvního týdne byl už stažen 100 000 krát. Stal se 

novým způsobem pro vizuální komunikaci s lidmi z celého světa (Waters 2015). Úplně 

první fotografií, kterou sdílel Krieger, byl umělecky zachycený pohled z okna na 

přístav. K fotografiím zpočátku nebylo možno přidávat lokaci, takže nevíme, kde byla 

pořízena, za to je z fotky patrné, že je upravena pomocí filtru (Příloha č. 2). První fotky, 

které Systrom s Kriegerem sdíleli, měly tématiku jídla, zábavy, zvířat apod., přičemž 

v tomto duchu se nesou příspěvky uživatelů dodnes (Bruner 2016). 
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Vědci z Arizonské univerzity upozorňují na to, že by měl být kladen větší důraz 

analýzám Instagramu, Pozorování aktivit lidí skrze čočky fotoaparátů nám může 

pomoci získat odpovědi na různé sociální i kulturní otázky. Tato sociální síť je tedy 

neuvěřitelně velkou zásobou materiálu, jelikož každým dnem přibývá více než 55 

milionů fotek a celkově bylo nasdíleno více než 16 miliard fotografií. Z jejich výzkumu 

vyplynulo, že sdílené fotografie uživatelů můžeme rozdělit do osmi kategorií podle 

obsahu (Příloha č. 3). Jsou to kategorie zobrazující přátele, jídlo, různá zařízení, 

fotografie s popisem, zvířata, aktivity, selfies a módu. Jednoznačně převažujícími 

kategoriemi jsou selfies (24,2%) a fotografie s přáteli (22,4%), zatímco nejméně 

sdílenými jsou zvířata a móda s méně než 5% z celkového počtu fotografií. Ostatní 

kategorie tvoří více než 10% z celkově sdíleného obsahu (Hu, Manikonda, 

Kambahampati 2014).
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Zároveň došli k názoru, že existuje pět různých typů uživatelů (Příloha č. 4) 

odlišujících se sdíleným obsahem neboli poměrem již zmíněných osmi kategorií. 

Existují například uživatelé, kteří jsou selfie nadšenci a tyto fotografie sebe sama tvoří 

naprosto většinu jejich uživatelského alba (Hu, Manikonda, Kambahampati 2014). 

Fenoménu selfie opět dopomohl Instagram společně s rostoucím prodejem 

chytrých telefonů s předním fotoaparátem. Podle výzkumu, který provedl Taylor Wickel 

uživatele vede k publikování fotek s vlastní osobou řada důvodů. Mezi hlavní důvody 

patří to, že chceme ostatní obeznámit s naším působivým sociálním životem, získat 

velké množství „lajků“ nebo zkrátka považujeme sebe na fotografii za atraktivní a 

očekáváme, že na nás tak budou nahlížet i ostatní. Studie ukázala, že existuje spojení 

mezi pořizováním selfie fotografií a nárůstem narcistického chování dnešní generace. 

Sociální sítě typu Instagramu nám tedy dopomáhají k neustálému usilování o adoraci 

ostatních (Wickel 2015).

Dalším zajímavým poznatkem je, že uživatelé, kteří sdílejí fotografie se svými 

přáteli, sdílejí i své vlastní téměř ve stejné míře. Podle výzkumu Arizonské univerzity 

však neexistuje žádná korelace mezi určitým typem uživatele a počtem jeho sledujících 

(Hu, Manikonda, Kambahampati 2014). 
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3.1 Vývoj Instagramu

Instagram klade obrovský důraz na aktuálnost a snaží se o neustálé zlepšování a 

přidávání nových prvků, aby udržel pozornost svých uživatelů a získával stále nové. 

Roku 2012 byly přidány nové filtry (především Mayfair a Sierra), fotomapy ukazující 

lokaci, vylepšena byla i kamera a aplikace byla rozšířena do dvaceti pěti světových 

jazyků. Rovněž bylo vydáno prohlášení, že dojde ke spojení s Facebookem (Instagram 

Press 2012). V roce 2013 vyjádřil Kevin Systrom nadšení nad úspěchem aplikace, která 

dosáhla mety 100 miliónů uživatelů. Podle jeho slov se aplikaci povedlo vybudovat 

silnou komunitu z různých prostředí, jazyků a kultur, což má za následek propojení lidí 

po celém světě, kteří spolu mohou navzájem nejen komunikovat, ale především se také 

inspirovat. Stejného roku bylo na této aplikaci umožněno pořizování videí a sdílení 

soukromých zpráv (Instagram Press 2013).

Od roku 2014 se fotografie už nemusí upravovat jen pomocí filtrů a rámečků, ale 

přibývá možnost je editovat pomocí různých nástrojů. Mezi tyto nástroje patří například 

jas, kontrast, teplota a saturace. Počet uživatelů v tomto roce dosáhl 300 miliónů. 

Sledujeme čím dál tím větší nárůst nejen profilů osobních, ale i značek, které mají za cíl 

propagaci svých výrobků. Rovněž v důsledku vzniku falešných profilů tvůrci přidávají 

symbol modré fajfky, vyjadřující ověření totožnosti nebo pravosti. Od této chvíle si 

mohou být lidé jisti, že sledují pravý profil určité celebrity, sportovce nebo známé 

značky. Profily, které slouží pouze k tzv. spamování ostatních neboli k nevyžádané 

reklamě, jsou nenávratně deaktivovány (Instagram Press 2014).

V roce 2015 je umožněno přidávat emoji přímo k hashtagům (Instagram Press 

2015). Emoji jsou na Instagramu velmi oblíbenými. Jedná se o populární digitální 

piktogramy, které se kromě sociálních médií často objevují i v soukromých zprávách 

nebo e-mailech. Jsou chápány jako odlehčená, komediální forma komunikace, která má 

za cíl přinášet barvu a osobitost do jinak černobílých textů. Tito „smajlíci“ pomáhají 

k lepšímu citovému vyjádření, jako doplněk k textu, někdy můžeme vyjádřit naše pocity 

jen skrze ně (Stark, Crawford 2015).  Stejného roku jsou vyvinuty další dva nástroje pro 

úpravu fotek, a to možnost vyblednutí barvy a změna barevného odstínu. Zásadní 

změnou je však úprava formátu fotek. Instagramové fotky se od vzniku aplikace 

vyznačovaly svým čtvercovým formátem. To se v průběhu let ukazuje jako limitující 
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faktor a uživatelé své fotografie před sdílením na Instagram často upravují v jiných 

aplikacích, aby se vyvarovali ořezání fotky. Tento formát byl omezující zejména u fotek 

krajiny, kdy nemohl postihnout celou její krásu nebo u skupinových fotek, kdy se 

všichni nemohli vejít do záběru. Uživatelé si také mohou nově určovat, jak moc 

intenzivní filtr chtějí na fotografii nebo video použít. Dalším vylepšením a ozvláštněním 

příspěvků uživatelů je Boomerang. Nejedná se o fotku ani o gif, ale o videoaplikaci, 

která spojuje sérii snímků ve vysoce kvalitní krátké video opakující se dopředu a 

dozadu (Instagram Press 2015).

 Rok 2016 přinesl této aplikaci změnu vzhledu. Nejenže se změnilo písmo, ale i 

logo. Název Instagram spojuje slova „instant camera“ (okamžitý fotoaparát) a 

„telegram“, což má evokovat propojení moderní doby a klasického „vintage“ stylu. 

Z toho vyplývá, proč se zpočátku Instagram soustředil pouze na funkce používání filtrů 

a klasicky působících orámování. Vzhledem k neustálému vývoji aplikace moderním 

směrem, se muselo kultivovat i logo (Příloha č. 5), avšak písmo postihly jen nepatrné 

změny a stále působí nostalgickým dojmem (Foley 2016). Čím dál tím oblíbenější 

sledování videí donutilo tvůrce prodloužit jeho dobu trvání na jednu minutu. Zároveň 

také uživatel nově vidí, kolik lidí si video přehrálo.

 Rozhodně největší událostí roku 2016 je však aktualizace, která přináší 

Instastories. Tato nová funkce umožňuje nahrávání fotografií nebo videí na 24 hodin, 

potom tento materiál zmizí a nezůstane tedy uložený na našem profilu. Příspěvky je 

možné rovněž editovat pomocí filtrů, přidávat text, emoji nebo ručně něco nakreslit. Na 

tyto uživatelské „stories“ nemůžeme reagovat veřejně, pouze prostřednictví soukromé 

zprávy. Jsou odděleny od klasických příspěvků, takže záleží jen na uživateli, zda si chce 
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příběhy „rozkliknout“ (Instagram Press 2016). Instastories jsou v poslední době stále 

velmi diskutované téma, jelikož na stejném principu funguje i sociální síť Snapchat. 

V srpnu 2016 Instagram představil své „stories“ a už v říjnu se radoval ze 100 milionů 

aktivních uživatelů. Zatímco v prosinci 2016 měl Snapchat 161 miliónů uživatelů, 

Instagramovým „stories“ se podařilo dosáhnout dokonce 200 miliónů. Jelikož je na 

Instagramu denně aktivních 600 miliónů uživatelů, znamená to, že třetina z nich právě 

tuto novou funkci využívá. Facebook si vytvoření této repliky mohl dovolit, jelikož jeho 

aplikaci, i další pod něj spadající, jako Facebook Messenger, WhatsApp a Instagram, 

využívá mnohonásobně větší počet uživatelů než Snapchat (Protalinski 2017).

 V roce 2017 jsou zatím nejvýraznějším novým prvkem LiveStories, což 

znamená, že se svými přáteli a sledujícími můžete spojit živě a oni na vás mohou svými 

komentáři reagovat. Tímto jsem shrnula změny, které byly pro Instagram podle mého 

názoru zásadní. Je tedy evidentní, že se neustále snaží přicházet s něčím novým, ať už je 

to nová funkce nebo pouhé přidání nových filtrů. Snaží se reagovat nejen na 

technologický vývoj, ale také na momentální období. V současné době můžeme drobné 

aktualizace pozorovat v řadách týdnů (Instagram Press 2017).

3.2 Současná verze Instagramu

V současné době si můžeme mobilní aplikaci Instagram stáhnout z App Store 

pro iOS, z Google Play pro Android nebo z Windows Phone Store pro Windows Phone. 

Následuje registrace uživatelského jména, kterou můžeme provést buď přes e-mailovou 

adresu nebo facebookový účet. Zvolíme si uživatelské jméno, heslo, profilovou fotku a 

účet rovněž můžeme propojit s Facebookem, což nám pomůže vyhledat přátele užívající 

Instagram a umožní také sdílení fotek na tuto sociální síť. Aplikace se momentálně 

skládá z pěti různých sekcí, a to ze strany hlavní, vyhledávací a prozkoumávající, strany 

pro vkládání příspěvků, strany sledující aktivitu uživatelů a strany s vlastním profilem 

(Instagram 2017).

Na hlavní straně aplikace znázorněné symbolem domečku, tzv. „feed page“, 

vidíme příspěvky od uživatelů, které sledujeme (Příloha č. 6). Mohou to být naši 

přátelé, známí nebo třeba i lidé, které jsme nikdy osobně nepotkali. „Sledující na 

Instagramu je někdo, kdo stiskl tlačítko sledovat na vašem profilu“ (Kowalski 2016).
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Dříve byly všechny příspěvky od uživatelů chronologicky seřazeny. To znamená, 

že se nám nové příspěvky ukazovaly vždy jako první.  Softwarový technik Instagramu 

Thomas Dimson však zmiňuje, že jsme touto cestou přicházeli až o 70% obsahu. Proto 

Instagram přichází s novým algoritmem, který bude seřazovat pro nás relevantní 

příspěvky do popředí. Je to určité vypořádání s úspěchem. Pokud je totiž sociální síť 

takto úspěšná, chrlí neuvěřitelné množství obsahu, které musí být upraveno, aby bylo 

uživateli nabídnuto nejprve jen to důležité. Tento algoritmus se stále nachází ve 

zkušební fázi, která se však díky stále většímu úspěchu Instagramu jeví jako cesta 

kupředu. Stejným způsobem se na domovské stránce řadí i Instastories (Příloha č. 7), 

které jsou však ukryty v kroužcích zobrazujících profilové fotky uživatelů (Hutchinson 

2017). Svíticí kroužek nám značí, že jsme se dosud na příběh uživatele nepodívali. 

Vidíme, kdo si náš příběh zobrazil, ale uživatelé na něj mohou reagovat pouze 

soukromou zprávou. Pokud nechceme, aby někdo příběh viděl, můžeme to určitému 

uživateli v nastavení zakázat (Instagram 2017). Do těchto osobních „stories“ můžeme 

vkládat text, emoji, označovat uživatele, přidávat lokace, času, stupňů celsia a spousty 

dalších prvků. Zatím není možné přidávat přímo dohádatelné hashtagy. Instagram se 

snaží uživatele co nejvíce pobavit a nabízí i sezónní nálepky, takzvané „stickers“, 

kterými si mohou uživatele ozvláštnit fotky nebo videa. Mohli jsme zaznamenat spousty 

veselých ozdob a obrázků například v době Vánoc (Constine 2016). 
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Další sekce, znázorněná symbolem lupy, slouží k vyhledávání a prozkoumávání. 

Uživatele a jejich příspěvky zde můžeme vyhledávat podle uživatelského jména, 

hashtagů a lokace (Příloha č. 8). Rovněž se nám zde zobrazují příspěvky a Instastories 

(Příloha č. 9), které jsou vybrány automaticky podle lidí, které sledujeme nebo věcí, 

které se nám líbí (Instagram 2017). 

Pokud máme veřejný profil, může se tak náš příspěvek stát virálním. Stačí, aby 

se našemu sledujícímu uživateli příspěvek líbil, a tím se dále může zobrazovat na 

stránkách jeho sledujících. Tato funkce zajišťuje příspěvkům obrovský síťový efekt. 

Čím více uživatelů dá příspěvku „like“ nebo ho okomentuje, tím více uživatelům se 

zobrazí na této prozkoumávající straně Instagramu. Proto fotografie uživatele, který má 

třeba „pouze“ 400 sledujících, může získat i 1000 „liků“. Obvykle se to děje právě díky 

tomuto síťovému efektu, který můžeme podpořit ještě dalšími již zmíněnými prvky. 

Před sdílením příspěvku je totiž výhodné doplnit lokaci a označit ať už osoby nebo 

firmy, které jsou na příspěvku zobrazeny nebo s ním mají souvislost. Dalším 

podporujícím prvkem je použití hashtagů, díky kterým se opět naše fotografie nebo 

videa mohou stát zajímavými pro nové publikum (Loren 2016). 
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Třetí strana, znázorněná symbolem +, slouží uživatelům právě k nahrávání jejich 

příspěvků. Nejčastěji se jedná o fotografie. Dnešní doba, kdy má téměř každý mobilní 

telefon zabudovaný fotoaparát, umožňuje všem jeho uživatelům vizuální vyjádření a 

pocit amatérského fotožurnalisty. Pořizování fotografií se pro mnohé stalo každodenní 

činností. Mobilní fotoaparát je mnohem vhodnější k zachycení letmých a nečekaných 

okamžiků, které pak sdílíme s dalšími lidmi, nebo zůstanou pouze uloženy v paměti 

našeho zařízení (Okabe, Ito 2003). Podle vědců z Kalifornské univerzity je sdílení 

fotografií velmi důležité pro vytváření a udržování sociálních vztahů. Informativní 

charakter fotografií s tématikou každodenního života pomáhá zejména k posilování 

vztahů mezi vzdálenými osobami. Rovněž nám pomáhají vytvářet osobní i skupinovou 

paměť tím, že zobrazují individuální i kolektivní zkušenosti, které pro nás mají určitý 

emocionální význam. Pořizovaní fotografií a jejich následná úprava nám dává možnost 

sebevyjádření, jelikož pomocí různých technik projevujeme naše estetické cítění a 

kreativně experimentujeme. Tento přístup zároveň vzbuzuje v lidech jakési fotografické 

vidění a může podporovat zájem o každodenní život (Van House, Davis, Ames, Finn, 

Vieswanathan 2005). „Sebeprezentací ovlivňujeme názory jiných na naši osobu, a to 

například prostřednictvím autoportrétů, fotkami našich přátel, majetkem, zobrazováním 

osobních záležitostí a podobně“ (Van House, Davis, Ames, Finn, Vieswanathan 2005, 

3). 

Instagram nám umožňuje toto sebevyjádření a sebeprezentaci skrze fotografie a 

videa. Vybereme si pouze, co chceme sdílet z knihovny našeho mobilního telefonu a 

můžeme začít s úpravou. V současné době už nemusí mít fotografie na Instagramu 

pouze čtvercový formát (Macro 2017). Tímto formátem je však omezena jedna 

z nejnovějších aktualizací Instagramu roku 2017, která nabízí uživatelům sdílení více 

čtvercových fotografií v jednom příspěvku. Celkově jich může být až deset. Tato nová 

funkce připomíná alba fotografií na Facebooku, kdy vidíme pouze hlavní fotografii, až 

následně můžeme prohlížet další. Můžeme tak uspořádat fotografie s podobnou 

tématikou do jednoho příspěvku, aniž bychom „obtěžovali“ ostatní uživatele sdílením 

velkého množství příspěvků za sebou (Titcomb 2017). Můžeme tedy sdílet fotografie, 

videa, boomerangová videa, koláže z fotografií nebo více fotografií v jednom příspěvku 

(Příloha č. 10). Jakmile tedy zvolíme typ, můžeme přejít k dalším úpravám. Momentální 

verze umožňuje velké množství efektů u fotografií. Můžeme změnit perspektivu, jas, 
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kontrast, strukturu, teplotu, sytost, barvu, rovněž můžeme fotografii vyblednout nebo 

naopak zvýraznit, podtrhnout její stíny, vinětovat její okraje anebo naopak zaostřit 

(Instagram 2017). 

Další úpravy, které můžeme využít, je přidání filtru (Příloha č. 11). Současná 

verze nabízí filtry Clarendon, Gingham, Moon, Lark, Reyes, Juno, Slumber, Crema, 

Ludwig, Aden, Perpetua, Amaro, Mayfair, Rise, Hudson, Valencia, X-Pro II, Sierra, 

Willow, Lo-Fi, Inkwell, Hefe a Nashville. Zároveň můžeme určit jeho intenzitu 

(Instagram 2017).  Zakladatelé Systorm s Kriegrem konstatují, že jména přiřazená 

k těmto dvaceti třem filtrům odpovídají určitým významům z jejich života. Například 

filtr Valencia je pojmenován podle ulice v San Franciscu, zatímco název Amaro je 

odvozený podle italského likéru, který tou dobou popíjeli. Zároveň si uvědomují, jaký 

vliv mají filtry na životy uživatelů. Když rušili filtr Gotham, v ulicích San Franciska 

nacházeli protestující vzkazy a žádosti o navrácení. Zároveň podle těchto názvů lidé 

pojmenovávají své děti, jménu Ludwig vzrostla díky Instagramu popularita o 42%, také 

Juno je o 30% více populární (Jarvey 2016). Podle statistik byl v  roce 2016 

nejpoužívanějším filtrem Claredon, poté Gingham, Juno, Lark a Moon (Owen 2016). 

Libovolně upravenou fotografii nebo jiný příspěvek můžeme následně doplnit o 

popisek, přidat k němu hashtagy, emoji, označit další uživatele a přidat místo, kde byl 

příspěvek pořízen (Příloha č.12). Po této úpravě vybereme, jestli chceme náš příspěvek 

sdílet pouze s některými přáteli nebo veřejně na náš uživatelský profil (Instagram 2017). 
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Není pravidlem, že fotografie musí být pořízena mobilním fotoaparátem a 

upravena přímo na aplikaci. Mnoho uživatelů si kvalitní snímek pořizuje digitálním 

fotoaparátem, upravuje ho pomocí jiných aplikací a pak ho pomocí Instagramu pouze 

zveřejní. Mezi nejoblíbenější mobilní aplikace k úpravě fotografií patří Camera +, 

VSCO Cam, Pixlr, Photo fuze nebo Clipping Magic (Zaharova 2015).

Jakou odezvu sdílený příspěvek má, můžeme sledovat ve čtvrté sekci aktivit, 

která je označena symbolem srdce (Příloha č. 13). Zde tedy pozorujeme, komu se 

příspěvek líbí a kdo na něj reaguje komentářem. Stejně tak je zde zobrazena aktivita 

dalších uživatelů, které sledujeme (Macro 2017). Pokud chceme, aby naše fotografie 

vzbudily největší možný zájem, musíme zvolit k jejich zveřejnění správnou hodinu. Ze 

statistik vyplývá, že by se fotografie neměly sdílet pozdě v noci, stejně tak ani během 

pracovní doby. Nejlepší dobou je pátá až šestá hodina odpoledne během pracovních dní, 

jelikož je mnoho uživatelů aktivních (Zaharova 2015). Nelze však říci, že je to vždy 

pravidlem. Záleží na tom, jaké publikum chceme příspěvkem oslovit. Pokud je náš 

instagramový profil firemní a slouží k marketingovým účelům, je mnohem jednodušší 

zjistit, jaké máme publikum pomocí funkce Instagram Insights (Příloha č. 14). Díky 

tomu můžeme přesně vidět, jaké pohlaví se o náš profil zajímá, v jakém věkovém 

rozmezí jsou uživatelé, kde se nacházejí a kdy jsou nejaktivnější. Velmi jednoduše tak 

zjistíme nejpřínosnější dobu ke sdílení příspěvků (Chacon 2017).
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 Využívání Instagramu k propagaci výrobků je čím dál tím oblíbenější. Podle 

DeMerse je Instagram v současné době nejlepší sociální platforma pro „zapojení“ 

zákazníků. Tímto zapojením myslí určitou tendenci uživatelů ke komentování a sdílení 

fotek, která je podle statistik třikrát větší než na Facebooku. To je podle něj důvod, proč 

se v posledních šesti měsících zdvojnásobil počet inzercí na této platformě (DeMerse 

2017). Potencionální zákazníci jsou rovněž podle statistik z 90% mladší třiceti pěti let, 

přičemž je to právě tato věková kategorie, která je nejdynamičtější a hojně využívající 

online nakupování (Zaharova 2015). Další výhodou je relevantnost reklamy našim 

zájmům. Tyto data Instagram zjišťuje nejen podle našeho chování na této platformě, ale 

i podle Facebooku a dalších webů a aplikací, které navštívíme (Instagram 2017).  

Poslední sekcí v navigačním panelu aplikace je náš profil znázorněný symbolem 

se siluetou člověka. Můžeme mít profil soukromý nebo veřejný. Zobrazuje se nám zde, 

kolik příspěvků jsme sdíleli, jaké množství dalších uživatelů nás sleduje a kolik my 

sami sledujeme. Dále se můžeme podívat na fotografie, na kterých nás označili jiní 

uživatelé (Macro 2017). Pokud někoho začneme sledovat, systém nám automaticky 

nachází podobné profily, které doporučuje také ke sledování. Příloha č. 15 nám 

zobrazuje profil jednoho ze zakladatelů Instagramu, a to Kevina Systroma. Vidíme, že 

jeho uživatelské jméno je kevin, prozatím přidal 1544 příspěvků, sleduje ho 1,4 miliónů 

uživatelů a on jich sleduje 628. 
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4. Definice pojmu hashtag

„Hashtag je krátké slovo nebo fráze navazující na symbol #“ (Zarrella 2010, 47). 

Na sociálních sítích slouží ke sjednocování příspěvků od různých uživatelů, a to 

zejména podle témat a myšlenek. Hashtagy se staly nezbytnou inovací v komunikaci na 

různých sociálních médiích. Jsou zároveň klasifikačním systémem pro nepřeberné 

množství informací proudící sociálními médii (Saxton, Niyirora, Guo, Waters 2015). 

Poprvé se objevil na sociální síti Twitter roku 2007, a byl to technologický 

pracovník Chris Messina, který navrhl tomuto symbolu zcela nový význam. Chtěl, aby 

tento hashtag filtroval obsah a umožňoval uživatelům přispívat k rozhovorům o 

konkrétních tématech. Zprvu lidé nejevili velký zájem o tento nápad. Změna nastala až 

s říjnovým požárem téhož roku v San Diegu (#sandiegofires), kdy hashtag prokázal 

praktické využití při koordinaci informací spojených s tímto neštěstím. Postupem času 

vyplynulo, že hashtagy mohou být použity pro širokou škálu účelů (Bruns, Burgess 

2011).

Hashtag začal být vnímán jako nová forma komunikace, která umožňuje humor, 

hru se slovy, stal se součástí designů webů, ale i prostředkem marketingu. Pro uživatele 

také představuje všestranný nástroj k lingvistickému vyjadřování. Dává možnost 

vyjádření emotivního stavu, sarkasmu, metafor i ironie. Můžeme tak použitím hashtagu 

změnit celkovou myšlenku našeho sdělení nebo mu pozměnit význam. Umožňuje nám 

vyjádřit i velmi rozsáhlou ideu v omezeném prostoru (Turner 2012). 

Z hlediska jazykové stránky jsou na tuto novou formu komunikace názory 

rozporuplné. Podle Sama Biddla se původní myšlenka organizování zpráv do kategorií 

na Twittru už dávno vytratila a z hashtagu se stal „jazykový nádor“, který se šíří přes 

sociální sítě, textové zprávy i běžnou komunikaci. Překročil hranice a je používán bez 

rozvahy a beze smyslu. Je otázkou, jestli přijde nový způsob online komunikace, který 

tuto formu vystřídá (Biddle 2011). Jiného názoru je americký lingvista Ben Zimmer, 

který považuje nové zkratkovité techniky za nezbytnost pro online komunikaci. Říká, že 

přece každodenní rozhovory doplňujeme smíchem, pokrčením ramen, ironickým tónem 

hlasu a podobně. Napsání pouhé strohé zprávy postrádá paralingvistické znaky 

komunikace, které se snažíme různými technikami doplnit. Jednou takovou ukázkou 

lexikální tvořivosti jsou podle něj právě hashtagy. Každý má možnost si vymyslet nový 
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hashtag a vytvoří tak „dílo“ pro ostatní (Zimmer 2011). Podle jazykovědce Johna 

McWhortera je hashtag součástí obecného trendu, a to pohlížení na sebe ve třetí osobě. 

Přistupujeme k sobě jako umělci z ironické vzdálenosti a hashtag nám dopomáhá 

vyvolat duševní obraz mluvčího (McWhorter 2012). 

Tento trend se však projevuje i v mluveném projevu. Vědci z brazilských 

univerzit se zabývali korelací hashtagů užívaných na Twitteru a mluvenou řečí. Zjistili, 

že s popularitou hashtagů roste jejich frekvence užívání v běžné mezilidské komunikaci. 

Například ten, koho na sociální síti sledujeme, může ovlivňovat způsob užívání našeho 

jazyka, ačkoli se s osobou nemusíme ani osobně znát. Zároveň došli k poznatku, že 

hashtagy kratší délky zajistí větší pozornost a mají větší šanci k rozšíření (Cunha, 

Magno, Comarela, Almeida, Goncalves, Benevenuto 2011).

4.1 Hashtag na Instagramu

Hashtagy se také setkaly s velikou oblibou na sociální síti Instagram. Staly se 

důležitou součástí vyhledávání, jelikož díky nim můžeme získávat informace o 

specifických oblastech, neboli objevovat obsah témat, která nás zajímají. Příspěvky s 

alespoň jedním hashtagem jsou o 12,6 % lépe viditelné než bez něj (Instagram study 

2010-2014).

Hashtagy se přidávají do komentáře k příspěvku nebo pod něj. Jakmile je 

příspěvek publikován, můžeme na něj kliknout, a tím zobrazit další fotografie nebo 

videa se stejným hashtagem. Je důležité, aby byl profil veřejný, jelikož příspěvky od 

uživatelů se soukromými profily se na stránkách s použitými hashtagy nebudou 

zobrazovat. Tímto způsobem můžeme označovat pouze vlastní příspěvky. Není možné 

použít speciální znaky jako &, $, %, stejně jako mezi slova nelze psát mezeru. Emoji 

smajlíci i číslice jsou povoleny. Jeden příspěvek může obsahovat až 30 hashtagů 

(Instagram 2017). 

Podle James Wagnera bychom se při užívání hashtagů měli řídit třemi pravidly. 

Měli bychom být konkrétní, neboli přesně speficikovat, co se na fotografii nachází. Dále 

bychom měli být relevantní, abychom zaujali uživatele s podobným zájmem, kteří se 

skutečně budou zajímat o naše příspěvky z dlouhodobějšího hlediska. Také bychom 
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měli být pozorní a sledovat, jakým způsobem ostatní uživatelé hashtagy užívají, 

inspirovat se a zjišťovat podle reakcí vhodný způsob jejich aplikace (Wagner 2012).

Hlavními důvody k užívání hashtagů na Instagramu je zvýšení počtu sledujících, 

získání více „liků“ a celkové zviditelnění instagramového profilu. 

Užívané hashtagy můžeme rozdělit do několika kategorií. První kategorií jsou 

obecné celosvětově populární hashtagy. Patří sem  hashtagy typické pro Instagram jako 

#photooftheday, #instadaily, #picoftheday, #instagood, které vyjadřují, že jsme sdíleli 

fotografii, na kterou jsme hrdí, naši nejlepší fotografii pořízenou ten den. Že jsme 

osobou publikující na této sociální síti, tvz. instagramerem, můžeme vyjádřit použitím 

hashtagu #instagrammers nebo jeho zkrácené verze #igers, obdobně populární je i 

hashtag #selfie. Velmi oblíbené je na Instagramu také sdílení nostalgických fotografií, a 

to zejména ve čtvrtek a v pátek, kdy jsou příspěvky doplněny o jedny z nejužívanějších 

hashtagů, a to #throwbackthursday, i ve zkratce #tbt a #flashbackfriday. I další dny 

v týdnu jsou tematicky zaměřeny, #manicmonday je používaný u příspěvků ilustrujících 

pracovní zaneprázdněnost, oproti tomu #fridayfunday doplňuje lehčí a zábavný obsah. 

Hashtagem #nofilter sdělujeme, že jsme puristé, kteří nepotřebují kazit fotografii 

zbytečným filtrem. Jestliže používáme příspěvek z účtu někoho jiného na našem profilu, 

označujeme ho #regram (Aynsley 2016). 

Zároveň sem řadíme také obecné hastagy spadající do různých oblastí zájmů, ať 

už umění, hudby, módy apod., jako například #style, #artist, #galleries, 

#shoppingaddict, #stylist, #model, #handmade, #diy, #musthave #cute #girl (Zaharova 

2015).

Tyto obecné hashtagy vyjadřující jednoduchá slova jsou sice nejužívanější a 

získáte díky nim určitý počet „liků“, ale díky jejich častému užívání vám nezaručí 

dlouhodobější oblibu příspěvku. Proto je výhodné mimo ně zařadit k příspěvku i další 

kategorii, a to specifické hashtagy, které zajišťují zaujatou komunitu, cílí na specificky 

vhodné publikum. Čím užší je rozsah hastagu, tím je komunita více „zapojená“. Loren 

uvádí za příklad fotografii s francouzským buldokem. Kromě obecných hashtagů jako je 

#dog nebo #dogstagram můžeme tedy použít užší hashtagy #frenchie nebo 

#squishyfacecrew, čímž oslovíme publikum milující přímo tento typ psů a docílíme díky 

tomu větší odezvy (Loren 2017).
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Instagram už dávno není pouhým fotoalbem uživatelů, ale hraje důležitou roli 

při propagaci výrobků, k čemuž dopomáhají i vhodně zvolené hashtagy. Proto další 

kategorií jsou značkové hashtagy užívané k propagaci společnosti nebo určitého 

produktu (Zaharova 2015). Podle studie až 88% příspěvků značek zahrnuje alespoň 

jeden hashtag. I přes to, že je dovoleno u příspěvků použít 30 hashtagů, až 91% 

světových značek jich sdílí v průměru pouze sedm nebo i méně (Instagram study 2010-

2014). Může zahrnovat název společnosti, nějakého produktu nebo může souviset 

s určitou kampaní. Také se může jednat o hashtag, který nemá vůbec nic společného se 

značkou jako takovou, ale s její identitou. Aynsley popisuje, jak módní značka Herschel 

Supply Co. vytvořila hashtag #herschelsupply a s ním i #welltravelled, aby povzbudila 

zákazníky ke sdílení fotografií s tématikou cestování. Uživatelé si hashtag 

#welltravelled oblíbili na tolik, že u něj dnes můžeme najít přes milión příspěvků 

(Aynsley 2016).  

Zároveň hashtagy umožňují jakési uspořádání příspěvků sdílených ze 

společenských akcí.  Proto mnohdy organizátoři už dopředu účastníky nabádají, aby 

užívali jeden určitý hashtag a fotografie nebo videa budou tak přehledně organizovány 

pohromadě (Loren 2017). Další kategorií jsou hashtagy vyjadřující určitou lokalitu, ať 

už je to jméno města, regionu nebo jiného místa, kde se právě nacházíme nebo budeme 

nacházet (Zaharova 2015).
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Někdy se může stát, že nelze hashtag vyhledat. Dochází k tomu z důvodu sdílení 

příspěvků s obsahem, který porušuje obecné zásady Instagramu. Většinou se jedná o 

nevhodný obsah s pornografickou nebo násilnou tématikou. Některé hashtagy nejsou 

povoleny vůbec, některé se po smazání vrací, přesto je lepší se jich vyvarovat. Jedná se 

například o hashtagy #underwear, #sexy, #instagirl a podobně (Zaharova 2015).

Uživatelé hashtagy ke svým příspěvkům umisťují rozdílně. Někteří je vypisují 

přímo ke komentáři u fotky, ale mnoho z nich je skrývá a později je i smaže. Využívají 

tak možnosti oddělení pomocí teček (Příloha č. 16) nebo hashtagy vypisují do 

komentáře pod fotku. Na zobrazování příspěvků toto rozdílné umísťování žádný vliv 

nemá (Aynsley 2016). 

Když vyhledáváme jednotlivé hashtagy, Instagram nám nejprve nabízí devět 

momentálně nejlepších příspěvků (Příloha č. 17). Nevíme přesně, jak funguje 

algoritmus, podle kterého jsou zobrazovány, ale víme, že Instagram upřednostňuje 

příspěvky s vysokým „zapojením“ neboli angažovaností. Většinou se jedná o příspěvky, 

které během krátkého časového rozmezí dostali velký počet „liků“ a komentářů. Také 

jsou nám doporučeny hashtagy s podobnou tématikou (Lauren 2017). 

Lev Manovich přichází s pojmem Instagramismu. Tento pojem se vyznačuje 

kombinací mediální formy a konkrétního obsahu (Manovich 2016). „Instagramismus je 

styl globální designové třídy, který je užívaný milióny mladých lidí, kteří nejsou 

fotografy, designéry ani editory“ (Manovich 2016, 25). 
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Nechce, aby byl tento pojem chápán jenom jako sdílení filtrem upravených 

fotografií s rozdílnou tématikou, ať už jídla nebo produktů. Podle něj dává Instagram 

mladým lidem možnost k vytváření jedinečných identit. Můžeme se ještě více 

individualizovat v rámci jisté kulturní identity pomocí různých moderních nástrojů. 

Výběrem filtrů, úrovně kontrastu, kompozic a dalších úprav můžeme demonstrovat 

konzistentní styl, kterým se prezentujeme. Konstatuje, že původní záměr Instagramu o 

bezprostřední, rychlé sdílení fotografií se postupně vytrácí a dochází spíše k opaku. Pro 

mladé globální „instagramery“ je čím dál důležitější sofistikovanost příspěvků, kladou 

důraz na detail a originalitu. Důraz na individualismus se může projevit i nezájmem o 

koncept hastagu, což může značit nezájem o porovnávání s ostatními uživateli 

(Manovich 2016).

6. Sémiologická analýza

Vzhledem k tomu, že se budu snažit porozumět vztahu mezi hashtagem a 

fotografií na Instagramu, zvolím si pro svůj výzkum sémiologickou analýzu. 

Sémiologickou analýzou můžeme zkoumat takřka jakýkoli typ dokumentu, nicméně pro 

můj výzkum bude stěžejní fotografie, kterou zveřejnil uživatel sociální sítě. 

6.1 Vymezení pojmu sémiologie

Abych mohla vymezit pojem sémiologie, musím nejdříve charakterizovat hlavní 

oblast jejího zájmu, a to znak. Podle Saussera je znak souvztažným pojmem 

označujícího a označovaného, tedy: „Oba tyto prvky jsou úzce spjaty a jeden vyvolává 

druhý“ (Saussure 1996, 97). 

Označujícím chápeme jakýsi akustický obraz a označovaným je to, co mi tento 

akustický obraz označuje, a to nikoli ve světě, ale jedná se o představu, ideu. Tento 

vztah je arbitrární, což znamená, že je nemotivovaný. Je založený na základě konvence, 

tedy dohody (Saussure 1996).
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Aby bylo možno charakterizovat sémiologii jako: „Vědu o formách, která studuje 

signifikace nezávisle na jejich obsahu” (Barthes 2004, 110), je třeba tento Sausserův 

lingvistický systém 1. označujícího a 2. označovaného rozšířit. Jelikož tento první 

systém odkazuje pouze na denotativní vztah, příchází Barthes se sekundárním 

sémiologickým systémem, kterým odkazuje na konotativní rovinu znaku. 

Na tomto systému staví mýtus, kde se 3. znak z již vybudovaného systému 

dostává do pozice I. označujícího, stává se tedy výchozím členem sekundárního 

mytického systému. Barthes upozorňuje na dvojznačnost tohoto pojmu a rozlišuje ho na 

smysl a formu, přičemž jako smysl je chápán v první rovině lingvistické (1. označující) 

a jako forma (I. označující) je chápán v rovině mytické, sekundární. U označovaného o 

dvojznačnosti hovořit nelze a Barthes tento člen nazývá konceptem (II.označovaný). 

Poslední člen neboli znak mytického systému, nazývá signifikací (III.znak). Když se 

smysl stane formou, je ochuzený a právě díky konceptu získá nový život. 

Tyto dva systémy se od sebe odlišují také objemem obsahu, zatímco v jazykovém 

systému je vztah označujícího a označovaného ekvivalentní, v mytickém systému je 

objem obsahu disproporční. 

Zatímco v jazyce je znak arbitrární neboli nemotivovaný, pro mýtus je částečná 

motivovanost nutná, stejně tak jako fakt, že je od přirozenosti dějinný (Ibid, 111-125).

Barthes považuje za princip mýtu fakt, že: „Přeměňuje dějiny na přirozenost” 

(Barthes 2004, 128). Čtenář mýtů dělá často chybu v tom, že vidí kauzální proces a 

nevidí systém sémiologický, nedokáže přijmout fakt, že mezi označujícím a 

označovaným je ekvivalentní vztah (Ibid, 130). 

Ve své práci se pokusím tímto způsobem dekonstruovat procesy signifikace a 

poodkrýt tak na první pohled ne úplně zřejmé implikace fotografií na Instagramu. 

6.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky

35



Můžeme říci, že algoritmus, který je na Instagramu vybudovaný pro vyhledávání 

hashtagů, je bezchybný. Uživatel si vždy vyhledá podle daného hashtagu přesně ty 

fotky, u kterých byl hashtag použit. Nicméně obsahová kvalita tam není relevantní.  Ve 

svém výzkumu budu sledovat rozpor mezi vybudovaným algoritmem, čistě formálním a 

tím, jak pracují s hashtagem uživatelé. Právě tato obsahová kvalita však bude pro můj 

výzkum stěžejní. Základní výzkumnou otázkou bude zjistit, zda:

• Je vztah hashtagu k fotografii na Instagramu arbitrární neboli má libovolný 

charakter?

Další otázkou bude, zda:

• Lze vypozorovat jakýsi kód, podle kterého uživatelé hashtag užívají?

Jestliže budu vycházet z Barthova sémiologického systému, tak se první otázka 

vztahuje k prvnímu systému opírajícího se o denotaci a druhá otázka k mytickému 

systému opírajícího se o konotaci. 

Stránka algoritmu je čistě formální stránka vyhledávače jako takového, ale je 

možné, že na základě fotek, které se mi zobrazí, budu moci analyzovat kód, podle 

kterého sami uživatelé hashtag užívají. Zda můžeme mluvit o nějaké korelaci na straně 

uživatelů. Budu sledovat tedy rozpor mezi vybudovaným algoritmem a tím, jak pracují 

s hashtagem uživatelé. Kde jsou korelace a kde korelace nejsou. 

Nemohu předem odhadnout, zda se mi podaří vypozorovat jakýsi kód, avšak 

soudím z vlastní zkušenosti, že minimálně narazím na velké množství “odchylek” v 

užívání hashtagů.

6.3 Výzkumná strategie a výběr vzorků
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Pro svoji práci jsem si zvolila kvalitativní formu výzkumu, jelikož díky 

sémiologické analýze budu schopna charakterizovat vztah mezi hashtagem a fotografií.  

Podle Sztompky základní myšlenka sémiologické interpretace předpokládá, že: 

„Fotografický obraz je znakem nebo soustavou znaků, za nimiž se skrývají kulturní 

významy” (Sztompka 2007). Tato forma výzkumu mi umožní nejen získání hlubšího a 

podrobnějšího popisu zkoumaných jevů, ale také souvislostí mezi nimi. Kvalitativní 

výzkum se opírá o induktivní logiku, což znamená, že výzkumník postupuje od 

jednotlivých dat k jejich obecné interpretaci (Hendl 2005).

Důležitým faktorem je, že se zkoumané fenomény nacházejí ve svém 

přirozeném prostředí, kterým bude v mém případě sociální síť Instagram. Zatímco 

kvantitativní výzkum má přesně stanovené fáze, kvalitativní výzkum není tak přísně 

ohraničený a je na výzkumníkovi, kdy bude jeho analýza dostatečná pro formulování 

závěrů (Sedláková 2014). Postupná cesta odhalování skrytých významů nemůže 

probíhat lineárně, jelikož nám předchozí soustavy znaků nebo kategorie pomohou 

vyjasnit kategorie jiné. Touto cestou můžeme dojít až k rovině ideologické, která může 

stát v pozadí (Ibid, 2014). 

Budu se zaobírat příspěvky uživatelů, které zahrnují jednak fotografii, ale také 

komentář, který je doplněný o hashtagy. Jedná se o práci s virtuálními daty a budu 

muset propojit jak písemný pramen osobní povahy, tak i nepsaný pramen ikonografický 

(Novotná 2009/10). Jelikož ve svém výzkumu budu pracovat s daty, která nebyla 

vytvořena za účelem výzkumu, ale nezávisle na něm, můžeme hovořit o nevtíravé 

technice sběru dat. 

Vzhledem k zaměřenosti mého výzkumu jsem se rozhodla pro účelový typ 

vzorkování (Hendl 2005). Jak už jsem zmínila, budu se zaměřovat na uživatele, kteří 

aktivně sdílejí své fotografie s hashtagy na sociální síti Instagram. Při analýze se budu 

snažit o vypozorování jakýchsi kódů, jež uživatelé aplikují více či méně nevědomě, a 

proto je nutné, abych vybrala vzorek uživatelů, který bude sdílet podobně zažité 

konvence. Jelikož jak Sedláková zmiňuje: „Jednotlivé kódy a pravidla jejich použití 

jsou kulturně podmíněné sociální konstrukty sdílené komunitou, jež je používá” 

(Sedláková 2014, 336). Zároveň je důležité, abych vybrala komunitu, jejíž sociokulturní 

kontext budu sdílet nebo se v něm alespoň orientovat, jelikož význam struktury znaků 
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bude záležet na mé interpretaci (Ibid, 342). 

Myslím si, že genderová vyváženost není pro můj výzkum stěžejní. Vzorky 

budu  naopak vybírat podle počtu sledujících daného uživatele, který reflektuje 

oblíbenost profilu. K analýze jsem tedy zvolila uživatele vladenkaaa a nelaslovakova, 

jejichž profily jsou v Čechách velmi oblíbené a pro mnohé dívky jsou inspirací. Jelikož 

se jedná o veřejné profily volně dostupné na internetu, nepovažuji za relevantní žádat o 

informovaný souhlas k analýze příspěvků.

Rovněž při analýze nebudu schopna dosáhnout věkové různorodosti, jelikož 

mnou zvolená sociální síť je využívána převážně mladší věkovou skupinou.

V první řadě si identifikuji fotografii, a to tím, že zjistím, jaké znaky a jakého 

druhu se na fotografickém obrazu nachází. Stejně tak identifikuji i text pod fotografií s 

hashtagy. První systém opírající se o denotaci nám ukazuje všechno, k čemu se znak 

bezprostředně vztahuje. Jak Sztompka zmiňuje: „Denotace je naše odpověď na 

nejjednodušší otázku: co to je?“ (Sztompka 2007, 86). Tato metoda mi pomůže 

zodpovědět mou první otázku, a to jestli je vztah hashtagu a fotografie arbitrární.

Zatímco následující systém mytický nám skrze konotaci umožní analyzovat 

tento vztah. Jelikož: „Konotace jsou všechny složitější asociace, myšlenky a pocity, 

které obraz (znak) vyvolává” (Ibid, 86). Právě rovina konotace nám pomůže odhalit 

jakýsi kód, nicméně je to rovina, která není patrná na první pohled. 

6.4 Analýza dat
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Nejprve se tedy pokusím zodpovědět otázku ohledně charakteru hashtagu. Ptám 

se, jestli je vztah hashtagu k instagramové fotografii arbitrární?  

Příloha č. 18 nám zobrazuje příspěvky uživatelek, které použily hashtagy 

#autumn (podzim) a #spring (jaro). Z pohledu Saussurovy teorie znaku jsou pro nás tyto 

hashtagy označujícími, neboli akustickými obrazy slov podzimu a jara. Psaná slova 

v tomto případě reprezentují slova mluvená.

 Znak je 

však 

souvztažným pojmem mezi označujícím a označovaným. Tím označovaným je v tomto 

chápání představa nebo idea podzimu a jara. Fotografie uživatelek zobrazující značkové 

produkty nám dokazují, že tento vzájemný vztah je arbitrární. Je založený na základě 

dohody, je nemotivovaný. Není žádný důvod, proč by hashtagy podzimu a jara měly 

obsahovat jejich představu, a to nám fotografie dokazují. 

Můžeme pozorovat, že fotografie uživatelek jsou podobně tématicky zaměřeny. 

Proto jsem se rozhodla dále analyzovat jejich příspěvky. Jedná se tedy o profily 

mladých dívek, které jsou na Instagramu velmi oblíbené (Příloha č. 19).

Vidíme, že uživatelský profil nelaslovakova sleduje 181 tisíc uživatelů, zatímco 

ona jich sleduje 271. Její první sdílená fotografie je z roku 2014, od té doby publikovala 

874 příspěvků. Nemůžeme s určitostí říci, že používá instagramový účet po dobu tří let, 

jelikož předchozí příspěvky mohla kdykoliv smazat. Uživatelka v popisu svého profilu 

sděluje svoje celé jméno a odkazuje na webové stránky. 
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Příloha č. 18



Uživatelský profil vladenkaaa sleduje 56,3 tisíc uživatelů, ona se zajímá o 342 

uživatelů. První fotografii sdílela v roce 2012 a na jejím profilu můžeme vidět 1727 

příspěvků. V popisu uživatelka sděluje zkratku svého jména, bydliště, věk i 

instagramový účet jejího manžela. Dále sděluje svoje koníčky, které doplňuje pomocí 

emoji, email a odkazuje na svůj facebookový profil. 
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Příloha č. 19



Na těchto uživatelských profilech výrazným způsobem převažují fotografie sebe 

sama, proto bychom je podle poznatků vědců z Arizonské univerzity zařadili do 

kategorie C4 (Příloha č. 4, str. 19).

 Příloha č. 20 nám jednu takovou fotografii ukazuje. Je na ní zobrazena 

uživatelka, která sedí na křesle u kadeřníka a fotí sebe samu v zrcadle. Nelze určit, jestli 

byla fotografie upravena, anebo jestli byl použit určitý filtr. Líbí se více než šesti 

tisícům uživatelům. V popisku uživatelka kombinuje český a anglický jazyk. 

Pravděpodobně vyjadřuje spokojenost s odvedenou prací kadeřníka. Použila dva 

hashtagy, a to obecný #hair a konkrétní #kogaHair, kterým odkazuje na kadeřnický 

salón. Dále komentář doplňuje pomocí emoji. Pravděpodobně zvolila tyto hashtagy, aby 

sledující uživatele upozornila na svoje vlasy. Uživatelka se tedy ke svým sledujícím 

snaží promlouvat tím, že ukazuje svou soukromou činnost. Lipovetski tvrdí, že jsme 

posedlí sdílením informací a naši osobnost vyjadřujeme našimi činnostmi. Není 

podstatné, jestli je obsah sdělení relevantní nebo ne, jde o sdělení samotné, o naši touhu 

promlouvat (Lipovetski 2003). Tento způsob chování můžeme považovat za narcistický. 

Podle Lipovetskiho: „ Narcismus neznamená jen vášeň pro sebepoznání, ale také vášeň 

pro intimní odhalování svého Já“ (Lipovetski 2003, 88).
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Příloha č. 20



Lipovetski však konstatuje, že jsme tak především posluchači sami sobě, a čím 

více subjektivně promlouváme, tím prázdněji a anonymněji působíme (Lipovetski 

2003). 

Příspěvek uživatelky vladenkaaa nám ukazuje podobnou prezentaci sebe sama 

jako předchozí fotografie, s tím rozdílem, že ji vyfotil někdo jiný. Nemůžeme s jistotou 

říci, kde je fotografie pořízena, jelikož uživatelka neuvedla lokaci. Příspěvek označilo 

stisknutím „like“ více než tisíc pět set uživatelů. Komentářem nám sděluje, že bychom 

měli věnovat pozornost tomu, co má na sobě a že tento druh oblečení zvolila na oběd. 

Tento smysl vyjádřila až s dopomocí hashtagů. Hashtag #ootd je celosvětově užívaný a 

vyjadřuje zkratku fráze outfit of the day (outfit dne). Tato fráze není užívaná pouze jako 

hashtag, ale patří mezi slangově populární termíny užívané na internetu. Dalšími 

takovými hojně užívanými zkratkami jsou například yolo (you only live once, žiješ jen 

jednou), lol (laughing out loud, smát se nahlas), btw (by the way, mimochodem), imo 

(in my opinion, dle mého názoru) a podobně (Keudell 2012). Upozornit své sledující na 

to, co má právě na sobě je nejspíše hlavním téma příspěvku. Dále použila hashtagy 

#naobidek, #mnam, #pristezapnukabelku, #zasenecohledamnazemi a #dnesnosim. 

Můžeme tedy vidět, že uživatelka do hashtagu píše i celou větu.

 

V 

p ří

p ad

ě 
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Příloha č. 21



hashtagů #pristezapnukabelku a #zasenecohledamnazemi je jejich prvním autorem. 

Chce touto formou lépe vyjádřit, co se na fotografii odehrává.

Můžeme to chápat i jako jeden z prvků rostoucího procesu individualismu, kdy 

se chceme podle Lipovetskiho odlišovat i maličkostmi a být sami sebou. Stejně jako u 

předchozí fotografie zde nacházíme prvky narcismu, kdy uživatelka odhaluje své já a 

promlouvá skrze představení svých činností (Lipovetski 2003).

Tento způsob narcistického prezentování své osoby ještě utvrzuje fakt, že kolem 

sebe tvoří skupinu uživatelů s podobnými zájmy. Proces individualismu totiž podle 

Lipovetsiho neznamená vyloučení ze společnosti, ale naopak dopomáhá k utváření 

kolektivů. „Narcise musíme zasadit do přediva nejrůznějších malých kolektivů a sítí“ 

(Lipovetski 2003, 18). Tento kolektiv lze dobře spatřit díky komentářům pod fotkami 

uživatelek (Příloha č. 20, 21). Ostatní uživatelé je nejen vychvalují, ale také brání. Tento 

prvek můžeme vidět u komentářů přílohy č. 20, kde jedna uživatelka komentovala 

fotografii slovy: „Úplně obyčejně vyžehlené vlasy, z čeho jsi tak TOTÁLNĚ IN 

LOVE“. Na tento komentář pak reagovala jak sama autorka fotky, tak právě její 

kolektiv sledujících, který se jí snažil podpořit. 

Je vidět, že uživatelce záleží na jejím „vybudovaném“ kolektivu a podle 

hashtagu #myInstaPeople je mu vděčná za velký ohlas u sdílených příspěvků (Příloha č. 

22). 
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Příloha č. 22



Hashtag #thanks zde plní funkci jakéhosi přímého vzkazu, kdy skrze něj 

uživatelka posílá poděkování.  Ze sdíleného příspěvku zároveň vyplývá, že uživatelka 

používá službu Instagram Insights, která je dostupná pouze pro firemní profily. Může 

tak třeba sledovat, jaké příspěvky se sledujícím uživatelům líbí nejvíce, jaká hodina je 

nejvýhodnější ke sdílení příspěvků nebo v jakém věkovém rozhraní jsou její sledující 

(Chacon 2017). 

I kdyby neupozornila na využívání služby Instagram Insights, je zcela zřejmé, že 

používá svůj účet k marketingovým účelům a propaguje zde svou značku 

nelaslovakova_fashion, na kterou ve svých příspěvcích odkazuje. Zejména se jedná o 

propagaci plavek, ke které využívá hashtag #neonky. Jedná se o podobný princip, který 

jsem již popisovala v kapitole 4.1 Hashtag na Instagramu, kdy pak další uživatelé, kteří 

si zakoupili daný výrobek, sdílejí fotografii s tímto hashtagem a dochází tak k další 

propagaci (Příloha č. 24). Její komentář s užitím hashtagů #bezfiltru #bezmakeupu 

#astejnejetostrop #staysexy # u přílohy č. 23 také jen potvrzuje její narcistický způsob 

prezentace a vyjadřování.
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Příloha č. 23 Příloha č. 24



Je patrné, že uživatelka vladenkaaa svůj účet využívá také marketingovým 

způsobem, i když v menší míře. Především odkazuje na své facebookové stránky Stay 

fit with vladenkaa, kde najdeme recepty k jejím fotografiím s jídlem. Příloha č. 25 nám 

zobrazuje jeden z těchto receptů, konkrétně makovo-cuketový koláček s tvarohem a 

fíky.  Z příspěvků není patrné, že by užívala k propagaci svůj originální hashtag, spíše 

se zde zaměřuje na obecné celosvětově používané jako #foodlover, #fitfood, 

#healthyfood, #instafood, #foodporn, #cake a podobně. Na jejím profilu se také 

vyskytuje řada reklam, a to zejména na bižuterii nebo oblečení. Nelze posoudit, jestli 

výrobky dostala zdarma nebo jsou reklamy placené, nicméně vždy odkazuje na profil 

dané firmy, kde by je případné zájemkyně mohly objednat (Příloha č. 26). 

Obě uživatelky jsou aktivní na Instastories, kde opět často odkazují na různé stránky. 

Uživatelka vladenkaaa tímto způsobem upozorňuje na svůj další instagramový účet 

bazarek_vladenkaaa, kde příležitostně prodává oblečení.
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Příloha č. 25Příloha č. 26

Příloha č. 27



Adorno konstatuje že: „Vládnoucí vkus svůj ideál získává z reklamy, ze 

spotřební krásy“ (Adorno, Horkheimer 2009, 156). Podle Lipovetskiho musí být 

reklama originální, upoutat pozornost a ještě lepší odezvu získá díky propagaci 

hvězdami (Lipovetski 2002). Usborne tvrdí, že je to právě Instagram, který v dnešní 

době mění průmysl a že toto sociální médium vytváří nové slavné tváře. Firmy hledají 

pro své výrobky tváře na této sociální síti a za indikátor slávy se považuje jejich počet 

sledujících (Usborne 2016). „Hvězda je módním ohniskem, ale hlavně také módní 

postavou, je bytostí zaměřenou na svůdnost, moderním ztělesněním svůdnosti“ 

(Lipovetski 2002, 331). Podle něj bývá tento faktor svůdnosti podpořen řadou zejména 

estetických atributů, ať už stylizací fotografií, úhly pohledu, vhodně zvoleným 

oblečením a make-upem (Lipovetski 2002). Stejnou snahu o tvorbu svůdných obrazů 

shledávám i u uživatelských profilů nelaslovakova a vladenkaaa. Příloha č. 28 a 29 

zobrazuje příspěvky uživatelek, stylizované fotografie, kde prezentují svůj vzhled. 

Ve středu fotografie (příloha č. 28) vidíme uživatelku, která strojeně pózuje u 

bazénu. Podle pozadí můžeme odhadnout, že se nachází v exotické zemi.  Více se 

dozvíme podle popisku, kde využívá pouze hashtagy a emoji. Sděluje tímto 

prostřednictvím, že je na dovolené v Dubaji s přítelem. Najdeme zde obecné hashtagy 

jako #holiday nebo #beach, stejně jako hastagy obsahující celé věty 
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Příloha č. 28Příloha č. 29



#mamCoDelatAbychNeodjelaJakoBeloch a #zaseNaDovolene a podobně. Uživatelka 

staví na fotografii své tělo na odiv a upozorňuje na určité partie hashtagy 

#opalujemZadky, #predky, #boky. Jako by podporovala Adornovu tezi kulturního 

průmyslu, kdy promlouváme skrze sexuální podobu našich děl. „Umělecká díla jsou 

asketická a necudná, kulturní průmysl je pornografický a prudérní“ (Adorno, 

Horkheimer 2009, 140).

Uživatelka vladenkaaa sdílela fotografii (Příloha č. 29) v plavkách, kterou 

nejspíše pořídila u sebe doma v šatně. Sděluje svým sledujícím, že si pořídila plavky za 

výhodnou cenu, což doplňuje hashtagem  #nekupto. Jako u předchozího příspěvku 

využila prezentace vlastním tělem a podle hashtagů #dneska #hambarka #jakcip si 

svůdnost této prezentace uvědomuje. Podle Lipovetskiho „Svůdnost rozšiřuje člověka 

jakožto subjekt tím, že dříve zakrývanému tělu dává důstojnost v jeho celistvosti: 

pozoruhodnými příznaky této změny je nudismus a odhalená ňadra“ (Lipovetski 2003, 

43).

Virilio také konstatuje, že nutnost nepřestávat svádět je typická pro dnešní 

zrychlenou dobu (Virilio 2010).
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Příloha č. 30 Příloha č. 31



Příloha č. 30 zobrazuje uživatelku fotící se v zrcadle s komentářem: „Alou do 

skolicky“, který je opět doplněn o hashtagy a emoji. Je viditelné, že je fotografie 

pořízena mobilním telefonem značky Apple a v popředí je výrazně viditelná černá 

kabelka. Autorka má nasazeny sluneční brýle, ačkoli je patrné, že se nachází v domácím 

prostředí. K doplnění komentáře opět využila obecně užívaných instagramových 

hashtagů jako #picoftheday, #instaphoto, #girl, #love, #fashion, #happy ale byla také 

více specifická s hashtagy #michaelkors a #hamilton. 

Příloha č. 31 nám zobrazuje uživatelku sedící na křesle, držící květiny, balónky a 

bílou tašku Dior. Jedná se pravděpodobně taktéž o domácí prostředí a uživatelka 

fotografii komentuje pouze hashtagy #unavena, #spojena, #stastna. 

Obě uživatelky použily hashtag #happy (#stastna), tento vnitřní pocit dle mého 

názoru souvisí především s jejich potěšením z luxusních výrobků. Žijeme v době 

konzumní společnosti, kdy nás zaplavují a svádí různé výrobky a služby, podle Adorna 

se „Všem stále něco nabízí“ (Adorno 2009, 156) S tím souvisí i další rovina svůdnosti, 

jelikož je na nás, pro co se rozhodneme ze široké nabídky. Lipovetsi tvrdí že: „Svůdnost 

není pouhou podívanou na luxus hromadění, přesněji řečeno tkví spíše v nadměrných 

možnostech volby“ (Lipovetski 2003, 26). Dle mého názoru uživatelky sdílejí, co je pro 

ně tou správnou volbou a tím se snaží promlouvat a inspirovat utvořený kolektiv. 

Tématika sdílených fotografií se stále opakuje. „Dnes už zlhostejnělý fotograf 

nedokáže najít nic nového k fotografování. Už kolektivní myšlení nastolené různými 

médii mířilo ke zničení originálních vjemů, k disponování přítomností ve světě lidí, 

kterým poskytovalo zásobu informací určenou k naprogramování jejich paměti“. 

(Virilio 2010, 47). Autorky mění jen drobné prvky u sdílených příspěvků, nicméně si 

drží konzistentní styl. To potvrzuje Manovichovu teorii instagramových identit.

Jejich instagramové působení bych shrnula slovy Lipovetskiho, který tvrdí že: 

„Za vlády médií, věcí a sexu se každý pozoruje, sám sebe zakouší, obrací se více do 

sebe ve snaze dopídit se vlastní pravdy a vlastního blaha“ (Lipovetski 2003, 34). 
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6.5 Shrnutí

Na závěr bych chtěla uspořádat všechny poznatky, ke kterým jsem analýzou dospěla 

a uceleně zodpovědět otázky, které jsem si na začátku stanovila.

• - Je vztah hashtagu k fotografii na Instagramu arbitrární neboli má libovolný 

charakter?

V příloze č. 18 (str. 38) jsme dokázali, že pokud chápeme znak jako souvztažný 

pojem označujícího a označovaného, a hashtag je označujícím, pak je jeho vztah 

k daným fotografiím arbitrární. Je tedy nemotivovaný, založený na základě dohody.

• Lze vypozorovat jakýsi kód, podle kterého uživatelé hashtag užívají?

Na základě podrobnější konotace se ukázalo, že uživatelky hashtagy zejména používaly, 

aby:

 upozornily sledující na hlavní téma fotografie (#hair příloha č. 20, #ootd příloha 

č. 21)

 vystihly, co se na fotografii odehrává (#zasenecohledamnazemi příloha č. 21, 

#bezmakeupu příloha č.23)

 popsaly, kde nebo kdy byla fotografie pořízena (#dubai příloha č. 28), #dneska 

(příloha č. 29)

 poslaly přímý vzkaz svým sledujícím (#thanks příloha č. 22)

 posloužily k marketingovým účelům (#neonky příloha č. 24)

 vyjádřily vnitřní pocity (#happy příloha č. 30)

Sdílené hashtagy byly v českém i v anglickém jazyce. Uživatelky používaly 

hashtagy, které jsou celosvětově známé, jako například #holiday, #beach, #ootd, #hair. 

Specifické hashtagy, které odkazují na konkrétní věc nebo službu, například #kogahair, 

#neonky #michaelkors. Prezentovaly svou jazykovou osobitost, například 

#mujPupicekNejlepsiFotil, #jakcip. 
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Hashtagy byly často doprovázeny psaným komentářem a emoji. V některých 

případech tvořily celý komentář příspěvku. Často se skládaly z více slov a mnohdy 

měly podobu celé věty, jako například #mamCoDelatAbychNeodjelaJakoBeloch. 

Z mého pohledu hashtagy často uživatelkám dopomohly k lepšímu vyjádření 

činností, které prezentovaly na fotografiích. Na nich jsem shledávala atributy narcismu, 

kdy uživatelky odhalovaly své Já. Bez ohledu na relevantnost sdělení promlouvají ke 

svému okruhu sledujících. 

Uživatelský profil nelaslovakova momentálně (duben 2017) sleduje 181 tisíc 

uživatelů, profil vladenkaaa 56,3 tisíce uživatelů. Tento faktor utvořeného kolektivu 

rovněž podporuje Lipoveskiho tezi narcismu. Díky možnosti psaní komentářů pod 

fotografii, můžeme sledovat, jakým způsobem kolektiv sledujících komunikuje. Pod 

příspěvky převažují kladné, obdivné a lichotící komentáře. Pokud se vyskytne nějaký 

negativní, kolektiv se semkne a společně se zastává uživatelky.

Rostoucí individualismus můžeme pozorovat ve snaze uživatelek o originalitu. 

Chtějí se odlišovat, ačkoli sdílejí tematicky podobné příspěvky. Nápaditost projevují i v 

jejich popisu, kde kombinují komentáře s hashtagy, kterými jsou často prvními 

autorkami a hojně využívají také emoji. Uživatelky si uvědomují svůj vliv a 

vybudovanou pozici využívají k marketingovým účelům, kdy reklamu vkládají přímo 

do kontextu svých příspěvků, což umožní jejich produktům lepší odezvu. Jedná se o 

moderní hvězdy Instagramu, které jsou pro mnohé ztělesněním svůdnosti. Uživatelky si 

svoji roli dobře uvědomují a často ji podporují sdílením vyzývavých fotografií, kde 

upozorňují na konkrétní partie svého těla. U příspěvků nepozorujeme jen faktor fyzické 

svůdnosti, ale také materiální. Uživatelky se rády prezentují jako konzumentky, které 

nepodlehly nabízeným svodům. Ve svých příspěvcích ukazují výrobky, které si právě 

ony individuálně vybraly z velké škály možností, které nám dnešní konzumní doba 

nabízí. 
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Závěr

V první teoretické části mé práce jsem se pokusila nastínit změnu 

komunikačního prostředí, ke které dochází s postupným vývojem nových technologií. 

Popsala jsem, jaký vliv má tento vývoj na společenskou strukturu, ať už na  proměnu 

času a prostoru nebo na identitu jedince. Následně jsem se zaměřila na konkrétní změny 

medií a popsala jsem jejich principy. Postupně jsem se dostala až k charakteristice 

sociálních médií a sítí, a to zejména k sociální síti Instagram, která je pro mou práci 

stěžejní. Důkladně jsem popsala, jakým způsobem tato aplikace funguje, k čemu svým 

uživatelům slouží a jakými specifiky se liší. Jedním tímto specifikem je i užívání 

hashtagů, které jsem následně objasnila. 

Na teoretickou část jsem navázala kvalitativní formou výzkumu, sémiologickou 

analýzou, kde jsem zkoumala vztah hashtagu a fotografie na Instagramu. Analyzovala 

jsem uživatelské profily nelaslovakova a vladenkaaa.

Jednalo se o oblíbené profily mladých dívek v českém prostředí. Dá se říci, že tyto 

dívky sdílely příspěvky s podobnou tématikou. Jelikož na jejich uživatelských profilech 

převažují fotografie sebe sama, můžeme je zařadit do jedné z pěti kategorií 

instagramových uživatelů, a to do kategorie C4 (Příloha č. 4, str. 19). Stanovila jsem si 

dvě výzkumné otázky, na které jsem se snažila najít odpověď, a to zda: 

• Je vztah hashtagu k fotografii na Instagramu arbitrární neboli má libovolný 

charakter?

• Lze vypozorovat jakýsi kód, podle kterého uživatelé hashtag užívají?

Při analýze jsem vycházela ze sémiologického systému vytvořeného Ferdinandem de 

Saussurem a Rolandem Barthem.

Na první otázku jsem hledala odpověď analýzou přílohy č. 18, kdy jsem díky prvními 

denotativnímu systému označujícího a označovaného určila vztah hashtagu k fotografii 

za arbitrární. 

Následně jsem charakterizovala další příspěvky uživatelek (Přílohy č. 20-31), ale už 

jsem k jejich analýze užívala sekundárního konotativního systému.
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 Tímto způsobem jsem vypozorovala, že uživatelky hashtagy užívaly zejména, aby:

 upozornily sledující na hlavní téma fotografie 

 vystihly, co se na fotografii odehrává 

 popsaly, kde nebo kdy byla fotografie pořízena 

 poslaly přímý vzkaz svým sledujícím 

 posloužily k marketingovým účelům 

 vyjádřily vnitřní pocity 

V jejich příspěvcích jsem shledávala prvky narcismu a individualismu. Významnou 

roli hrál s tím související faktor svůdnosti, ať už fyzické, tak materiální. 

Myslím si, že vzorek vybraných příspěvků z  uživatelských profilů nelaslovakova a 

vladenkaaa byl pro mou analýzu dostačující. Jelikož o mém výzkumu uživatelky 

nevěděly, vyvarovaly se umělým tendencím k úpravě fotografií, které by mohly mít, 

kdyby o analýze věděly. Jsem si vědoma toho, že mnou vybraný vzorek je velmi 

specifický a až rozsáhlejší analýza dalších kategorií ve větším měřítku by byla schopna 

generalizace užívání hashtagů instagramových uživatelů.
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