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Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá fenoménem sociálních sítí z pohledu studií
dohledu. Na sociální sítě pohlíží jako na sféru, kde působí mnoho různých forem
dohledu od toho partnerského až nap íklad po dohled motivovaný komerčními zájmy
firem. Je rozdělena na část teoretickou, v níž se věnuje p evážně objasnění souvislosti
některých dohledových teorií se současným dohledem praktikovaným na sociálních
sítích a na část empirickou, ve které umožňuje porozumět tomu, jak vybraní uživatelé
a uživatelky sociálních sítí dohled a s ním spojenou ztrátu soukromí sami reflektují.
Klíčová slova: Dohled, dohledová studia, sociální sítě, Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, ztráta soukromí, data mining, online marketing, mezilidský dohled

Abstract: This diploma thesis focuses on social media phenomenon from a surveillance
studies perspective. It perceives social media as a sphere, where many kinds of
surveillance are realized. From those applied by partners to those driven by commercial
interests. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The theoretical part
concentrates mainly on explanation of the connection between some important
surveillance theories with the current surveillance practices on social media. The
empirical part allows readers to understand how selected users of social media reflect
surveillance and the loss of privacy associated with it.
Key words: Surveillance, surveillance studies, social media, Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, loss of privacy, data mining, online marketing, interpersonal
surveillance
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1 ÚVOD
Jak už název mé práce napovídá, jejím hlavním tématem jsou sociální sítě z pohledu
studií dohledu. Zájem o propojení dohledu se sociálními sítěmi ve mně vzbudila
kombinace dvou vlivů. Prvním z nich byly p ednášky vedoucího mé diplomové práce,
doktora Daniela Slavíčka, který mě a mé spolužáky podnítil k tomu, abychom se nad
dohledem jako takovým vůbec začali zamýšlet. Druhým pak byl můj zájem o oblast
online marketingu, jež je neoddělitelně spjata se sociálními sítěmi. Když jsem se tak
nově vybavená „dohledovou senzitivitou“ účastnila některých marketingových
konferencí, pozastavovala jsem se nad tím, že v tomto prost edí není problematika
dohledu vůbec reflektována a o sbírání dat se zde mluví pouze v pozitivním kontextu
zvýšení zisků i spokojenosti zákazníků. Na základě těchto impulsů jsem se tedy chtěla
o dohledu a jeho propojení se sociálními sítěmi a komerční sférou dozvědět víc.
Práce, jež díky této zvídavosti vznikla, je složena z teoretické a empirické části.
Teoretická část p edstavuje základní koncepty týkající se dohledu, sociálních sítí
a jejich vzájemného propojení. V části empirické pak zkoumám individuální pohled
vybraných komunikačních partnerek a partnerů na danou problematiku. Po objasnění
metodologických postupů, které se odvíjejí od kvalitativní výzkumné strategie, se zde
věnuji popisu axiálních kategorií vytvo ených na základě analýzy uskutečněných
rozhovorů.
Moje hlavní výzkumná otázka zní následovně: Jaký postoj zaujímají vybraní
uživatelé a uživatelky sociálních sítí k otázce soukromí a dohledu na těchto
platformách? U svých komunikačních partnerů a partnerek se pak v rámci výzkumných
podotázek snažím dopátrat také nap íklad toho, které faktory u nich působí ve prospěch
a neprospěch jejich motivace k aktivitě na sociálních sítích, zda se zde zajímají o své
soukromí (p ípadně jak jej chrání), a zda měli někdy pocit, že v tomto prost edí na
někoho dohlíží či jsou sami pod dohledem.
S ohledem na své výzkumné otázky a celkové téma práce jsem také vybrala
odpovídající literaturu. Dohledová studia sice jako specializovaný obor existují pouze
zhruba dvacet let, ale zdroje svého zájmu nachází pochopitelně i v některých starších
teoriích. Mezi klasické dílo problematizující dohled pat í zejména kniha Michela
Foucaulta Dohlížet a trestat, jež nabízí hloubkový pohled na povahu moci, jejího
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uplatňování a na proměnu mentality v rámci společnosti (Foucault 2000). Pokud jde
o novější díla, vycházím zde p evážně z myšlenek Davida Lyona, Zygmunta Baumana,
Daniela Trottiera či Marka Andrejevice. Nahlížím rovněž do disertační práce Daniela
Slavíčka, která se stala teoretickým pilí em a zásobárnou pojmů dohledových studií pro
české prost edí (Slavíček 2012). V empirické části práce se pak opírám p edevším
o postupy p edstavené Janem Hendlem (2005), p ípadně Anselmem Straussem a Juliet
Corbinovou (1999).
Vnímání soukromí a dohledu je pochopitelně historicky podmíněno. Pokud jsme
si kdysi své soukromí svědomitě st ežili, nemusí to vůbec znamenat, že to tak zůstane
napo ád. Je klidně možné, že naprosto podlehneme dojmu, že je soukromí spíš závažím,
které si s sebou prozatím neseme v cestě k absolutně otev ené a „up ímné“ společnosti,
v níž už nebude mít své místo. Tento pohled na věc může znít sice idylicky, ale když se
s některými koncepty dohledových studií seznámíme blíže, zjistíme, že je neudržitelný.
V rámci tohoto textu se očima některých teoretiků dohledu podíváme právě na
odstrašující p íklady toho, jak by tato naprosto otev ená společnost mohla vypadat
a také se seznámíme s tím, na kolik si svého soukromí aktuálně cení někte í obyvatelé
kyberprostoru.
Téma mé práce se dotýká také sociálního konstruktivismu v tom smyslu, že
zkoumá, jakým způsobem si lze dohledové praktiky sociálních sítí individuálně
vykládat a obda ovat je tak specifickými významy v závislosti na daném kulturním
kontextu. Jelikož se můžeme lišit v tom, jak si tvo íme svou každodenní realitu, co
vyhodnocujeme jako podstatné a co jako okrajové, tak považuji za nadmíru zajímavé
zkoumat individuální p ístupy k dohledu. Pro někoho tak může být ztráta soukromí
p íliš vysokou cenou za facebookovou zábavu a pro někoho naopak nemusí mít témě
žádný význam v porovnání se získáním virtuální slávy.
Ve své práci mám v úmyslu vysvětlit, jakým způsobem figurují sociální sítě ve
sfé e dohledu. Chci poskytnout seznámení s tím, jak pracují s našimi daty, jaké varianty
nastavení soukromí umožňují a na kolik mají někte í jejich uživatelé o spravování svého
digitálního osobního prostoru vůbec zájem. Nemám zde ambici p edložit nějaké
zobecnitelné závěry ani prvoplánově vyvracet či potvrzovat nějaké jednotlivé hypotézy.
Místo banálních výsledků chci umožnit hlubší porozumění individuálním pohnutkám.
Mým hlavním cílem je zde zprost edkovat pohled na to, jakými způsoby mohou sociální
sítě umožňovat dohled nad životy některých jednotlivců.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Dohled jako p edm t studia
Dohled jako jistá forma sociální kontroly zde byl patrně odnepaměti. P irozeně
pozorujeme a někdy i napodobujeme ostatní, abychom se něčemu p iučili, zjistili, na co
si máme dát pozor nebo p išli na to, co se nám na chování druhého nelíbí a mohli z toho
vyvodit jisté důsledky. Pokud v parku uvidíme osamocené dítě, asi jej budeme
starostlivě pozorovat. Když zjistíme, že si hraje se zapalovačem, tak mu jej
s vysvětlením odebereme prostě proto, aby se nezranilo. Jednoduše soustavně
pozorujeme své okolí a když se nám zdá, že se někdo chová rizikově, vyzveme jej
k ukončení takového chování nebo jednoduše odejdeme, tentokrát kvůli starosti o sebe.
Surveillance studies, tedy studia dohledu, se však zabývají specifičtějším
pojetím dohledu, který se neodehrává jen mezi lidmi navzájem, ale bývá také
realizovaný t etími stranami (nap íklad vládou a komerčními subjekty). Studia dohledu
vznikla v devadesátých letech 20. století a rozvíjela se p edevším ve Velké Británii
a Spojených státech amerických. Jedná se o multidisciplinární obor vycházející
nap íklad z poznatků sociologie, filosofie, historie či psychologie.

V této kapitole

p iblížím, jak můžeme dohledu v rámci tohoto oboru rozumět a jakými proměnami
v průběhu dějin procházel.
2.1.1 Jak chápat dohled
Současné pojetí dohledu výstižně popisuje kanadský profesor sociologie David Lyon,
který má pro studium dohledu velký význam, a proto o něm v rámci této práce ještě
několikrát uslyšíme. Určující charakteristikou dohledu je soust eděnost, systematičnost
a rutinní povaha pozornosti smě ující k našim osobním údajům, jež pak dohlížiteli
umožňuje dohlíženého ovlivňovat, ídit a chránit (Lyon 2007: 14).
Dohled jako takový má podle autora dvě stránky. První z nich se nazývá „care“
(péče) a druhá „control“ (kontrola). Je-li dohled vykonáván, může totiž vyjad ovat
pot ebu pečovat o ochranu dohlíženého zkombinovanou s různou mírou kontroly, která
se vyznačuje méně empatickým charakterem. Pro posuzování adekvátnosti určité míry
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dohledu je pak důležité rozlišovat, na kolik je dohled v dané situaci ještě prospěšný a na
kolik už se jedná o pouhé omezováním soukromí. Je tedy vždy pot eba vyhodnotit, zda
jsou negativní účinky jako ztráta soukromí p eváženy těmi pozitivními, nap íklad
zajištěním bezpečnosti (Lyon 2007).
Svůj rub a líc má také užívání moderních technologií. Za to, že nám slouží totiž
vždy vyžadují nějakou protislužbu v podobě

zpracování a uchování našich dat

(Slavíček 2012). Tato dvojznačnost samoz ejmě platí rovněž u sociálních sítí, které mě
zde ve spojitosti s dohledem zajímají p edevším. Nabízí nám totiž sice zábavu,
komunikaci a informace, „na oplátku“ nám však v různé mí e vstupují do našeho
soukromí a činí nás zranitelnějšími v boji za zachování dobré image či reputace ve
společnosti.
2.1.2 Prom ny dohledu
Formy dohledu a způsoby nahlížení na něj v průběhu historie pochopitelně procházely
jistými změnami. Na to Lyon poukázal tím, že p edstavil své p ehledné rozdělení
dohledu do t í stádií. První fáze nese název p edmoderní. Podle autora se v tomto
p ípadě jedná o „face to face“ dohled (tvá í v tvá ), pro nějž je charakteristická menší
systematičnost a skutečnost, že může být jak symetrický - osoba podléhající dohledu ví,
kdy je sledována, tak asymetrický - nemá tušení zda a kdy je sledována (Lyon 2007).
Tuto fázi dohledu si můžeme p edstavit na p íkladu lidí, kte í pracují na poli. Na to, jak
jejich práce probíhá zde může dohlížet konkrétní osoba z viditelného či skrytého místa.
Druhá, takzvaná moderní fáze dohledu, se týká „file-based“ dohledu zajištěného
prost ednictvím skladování dat o lidech v rámci různých kartoték a archivů. Tento typ
dohledu má spíše systematickou a asymetrickou povahu (Lyon 2007). Jedná se t eba
o vedení spisů v matrikách, kde jsou p ítomna naše důležitá osobní data.
Jako t etí a zatím závěrečnou fázi dohledu označuje Lyon fázi postmoderní.
Dohled je v ní založený na využívání rozhraní „interface“ a je pro něj rovněž
charakteristická spíše systematičnost a asymetričnost. Je zde p eneseno obrovské
množství dat „file-based“ dohledu a současně jsou data sbírána i úplně novými způsoby.
Vznikají tady však problémy s poměrně snadným p ístupem k citlivým údajům. Mohou
se tak dostat i k lidem, kte í k tomu nemají dostatečné kompetence (Lyon 2007).
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Za důležité považuji zmínit také to, že s nástupem novější fáze dohledu nikdy
nedošlo k úplnému zániku způsobů užívaných ve fázi p edchozí.. V současnosti se tak
stále můžeme setkat s typem dohledu „face to face“ i „file-based“ (Lyon 2007).
Nap íklad v různých továrnách jsou zaměstnanci „na očích“ svého nad ízeného, zároveň
mají „své složky“ na ú adech a čelí personalizované reklamě vygenerované právě na
základě novodobého dohledu v rámci webových vyhledávačů, Facebooku či
Instagramu. Podobně jako jsme se s p íchodem sociálních sítí nep estali setkávat
osobně, tak i d ívější dohledové praktiky ve společnosti stále naplňují své specifické
role a trvají nadále.
Na postmoderním dohledu se velmi výrazně podílí sociální sítě, které opět
vystihuje spíše asymetrie a systematičnost. Většinou nevíme kdo a kdy nás sleduje
a pokud jde o marketingové praktiky, jsme sledováni velmi detailně a plánovaně. Častý
je zde však i dohled symetrický, kdy se nap íklad s p áteli „sledujeme“ navzájem
a dohled nesystematický, kdy na někoho můžeme dohlížet spíše nárazově a spontánně.
Abychom porozuměli problematice sociálních sítí a nahlédli jejich dohledový potenciál,
tak se s nimi v následující kapitole nejprve blíže seznámíme.

2.2 Sociální sít
Sociální sítě lze jakožto prost edky komunikace chápat jako média, p esněji ečeno jako
média „nová“, jež p išla po těch „tradičních“. Na takzvaná tradiční média můžeme
zjednodušeně pohlížet jako na instituce (tisk, rozhlas a televize) (Thompson 1995).
„Nová média“ však podle Listera není vůbec snadné definovat. P echod k nim má podle
něj rozhodně co dělat s p echodem k postmodernitě a zesilující globalizaci. Jejich
nejdůležitějšími vlastnostmi jsou v jeho očích digitalita, virtualita, hypertextualita
a interaktivita.

Nejsou navíc pouze digitálními zástupci těch starých, protože

propojením tradičních sdělovacích forem dávají vzniknout něčemu úplně novému a jsou
schopna k tomu p idat ještě něco navíc (Lister 2003).
Skrze sociální sítě dokážeme sdělovat informace velkému množství lidí, takže
o nich můžeme mluvit rovněž jako o masmédiích, která využívají interaktivního
prost edí takzvaného webu 2.0. Podle Kietzmanna zde máme co dělat s interaktivní
platformou, kde lidé prost ednictvím internetu nejen diskutují a sdílejí informace, ale
zároveň se také sami podílí na tvorbě uživateli vytvo eného obsahu (Kietzmann 2011).
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Sociální sítě je se zjednodušeným pohledem na věc možné považovat za „online
komunitu jednotlivců, kteří si vyměňují zprávy, sdílí informace a v některých případech
spolupracují na společných aktivitách“ (Britannica.com 2017).
Mnozí odborníci z oboru public relations mívají tendenci dívat se na
oboustranně propustné prost edí současného internetu, potažmo sociálních sítí jako na
velice „proklientské“ a „uživatelsky p ínosné“. Tento nadějeplný pohled na věc
demonstruje vysoce postavený manažer firmy Nokia, Stephen Johnston. Domnívá se
totiž, že jsme svědky p esunu moci ze společností na jednotlivce, což má klientům ve
finále zajistit lepší a relevantnější produkty (Breakenridge 2008). Phillips v proměnu
prost edí ve prospěch konzumentů vě í také a dodává, že manaže i už nadále
nerozhodují o tom, zda informace budou zve ejněny nebo ne, jelikož již často není
v jejich silách zabránit ani úniku informací ani jejich rychlému a rozsáhlému ší ení na
internetu (Phillips, 2009). Pokud firmy se svými zaměstnanci jednají špatně nebo pokud
budou zákazníci nespokojeni se službami, které nabízí, je zde velká pravděpodobnost,
že se to dozvíme na sociálních sítích, což firmu může často donutit buď k nápravě věci
nebo až k ukončení činnosti. V obou p ípadech se tak zdá, že se producenti musí více
snažit a zvedat kvalitu, aby se nám zavděčili.
Já se v rámci tohoto textu však na sociální sítě dívám z méně optimistické
stránky věci spíše jako na sféry mnohdy masového dohledu, který většinové
obyvatelstvo oproti silným komerčním subjektům naopak znevýhodňuje. Z tohoto úhlu
pohledu tak sice můžeme uznat, že má nyní společnost skutečně větší moc k tomu
ve ejně se vyjád it a ovlivnit tím firemní praktiky, na druhou stranu však také ztrácí
jistou moc nad tím, co se děje s jejich daty. Jedinci na sociálních sítích jsou objekty
nep etržitého dohledu a konzumují produkt, který není tak úplně zdarma, jak by si
mohli myslet. Platí zde totiž velmi cennou měnou – soukromím a daty (Andrejevic
2013). Mějme tedy na mysli, že v oblasti dohledu jsou to p edevším firmy, které nyní
disponují větší mocí. Na základě obrovského množství uživatelských dat sesbíraných na
sociálních sítích či v prost edí internetu obecně, mohou sledovat naše chování a využít
tyto informace ve svůj prospěch.
Zkoumání dohledu v rámci sociálních sítí považuji za velice vhodné a aktuální
zejména kvůli tomu, že míra s jakou se v nich lidé zapojují, je obrovská a navíc neustále
prokazatelně roste. Výsledky různých výzkumů to jen potvrzují. Rozhodla jsem se zde
využít statistiky, jež vypovídají o americké situaci z toho důvodu, že mě zajímalo co
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možná nejčerstvější zmapování tohoto fenoménu na co nejširším území společnosti.
Společnost Pew na základě dat vyhodnocených v lednu 2017 uvádí, že v roce 2005, kdy
začalo jejich výzkumné centrum sledovat využití sociálních sítí, je využívalo kolem 5%
a v současnosti se na nich pohybují již více než dvě t etiny Američanů (69%).
Nejpopulárnější jsou mezi mladými, jelikož je na nich 86% lidí mezi 18 až 29 lety.
Nicméně jsou zde hodně aktivní také lidé mezi 30 až 49 lety, kterých je zde 80% a 50 až
64 lety se zastoupením kolem 64%. Poslední věková skupina lidí starších 65 let není
tolik zajímavá pokud jde o míru svého zastoupení pohybující se kolem 34%, ale hlavně
kvůli tomu, že se jejich účast na těchto platformách od roku 2010 více než ztrojnásobila
(pewresearch.org 2017). Pro rok 2018 pak experti p edpovídají, že bude sociální sítě na
celém světě využívat neskutečných 2.67 miliard lidí. Na konci roku 2016 toto číslo
činilo již 2.34 miliard uživatelů (statista.com 2017).
V rámci sociálních sítí se můžeme zabývat různými druhy platforem, které
uživatelům dovolují nechat vyniknout odlišné stránky jejich osobnosti a v rámci
virtuálního prost edí jim tak umožní vytvo it si svou komplexní ideální identitu. Pro
marketingové pracovníky pak znamenají možnost tyto složky osobnosti poskládat
a vytvo it tak celkový profil daných jednotlivců jakožto potenciálních klientů.
Rozhodla jsem se, že zde p edstavím čty i zvláště důležité sociální sítě, které se ve své
různosti právě v tomto ohledu doplňují. Facebook, Instagram, Twitter a Linkedin
v následujících podkapitolách p edstavím p edevším z toho důvodu, abych objasnila
možnost jejich využití v rámci dohledových praktik.
2.2.1 Facebook
Facebook jakožto jednoznačně nejznámější sociální síť byl založen v roce 2004
studentem Harvardu Markem Zuckerbergem. Původně se jednalo o platformu, jež se
pyšnila jistým puncem exkluzivity díky tomu, že na ni měl p ístup pouze vybraný okruh
lidí. Ze studentů Harvardu byl však p ístup na něj posléze rozší en p es studenty
ostatních amerických univerzit až k celosvětové populaci. K prvnímu kvartálu roku
2017 se může pochlubit 1.28 miliardami uživatelů aktivních denně a 1.94 miliardami
lidí, kte í se na něj podívají alespoň jednou za měsíc (statista.com 2017). Stránky této
společnosti uvádí, že: „Posláním Facebooku je dát lidem možnost mezi sebou sdílet
a učinit svět otevřenějším a propojenějším. Lidé ho používají, aby zůstali ve spojení se

13

svými přáteli a rodinou, mohli sledovat co se děje ve světě, sdílet a vyjadřovat, na čem
jim záleží“ (newsroom.fb.com 2017).
Můžeme jen hádat, proč je Facebook ze všech sociálních sítí tou nejoblíbenější.
Svůj podíl na tom má určitě i jeho všestrannost. Je možné zde nahrávat fotky, psát
dlouhé p íspěvky, sdružovat se ve skupinách, plánovat události, snadno sdílet videa
a odkazy nebo t eba hrát hry. Tím, co považuji za velkou výhodu Facebooku je také
jeho „messenger“ (p idružená aplikace sloužící ke svižné výměně zpráv mezi uživateli,
doprovázená různými zábavnými prvky a informačními ikonkami o tom, kdy byl ten
který uživatel naposledy online či zda si p ijatou zprávu již p ečetl).
Podmínky, možnosti a danosti
Abychom se ze zmíněných služeb Facebooku mohli těšit, musíme v prvé adě potvrdit,
že souhlasíme s jeho podmínkami užívání. Tyto podmínky jsou pak velmi podobné
i pokud jde o ostatní sociální sítě, a proto je v souvislosti s nimi již nebudu znovu
zmiňovat. V těchto podmínkách nalezneme nap íklad to, že si zde mohou založit profil
fyzické osoby starší 13 let a dále nap íklad firmy či známé osobnosti. Je t eba rozlišovat
mezi profily z ízenými ke komerčním a osobním účelům a u těch osobních zde uvést
své skutečné jméno a celkově pravdivé osobní informace. Za klíčovou považuji
informaci, že zde musíme souhlasit s tím, že Facebooku udělíme „... nevýhradní,
přenosnou, převoditelnou, bezúplatnou celosvětovou licenci k užívání jakéhokoli obsahu
duševního vlastnictví, které sdílíte na Facebooku nebo ve spojení s Facebookem...“
(facebook.com 2017). Toto prohlášení je samoz ejmě v těsném spojení s komerčními
aspiracemi společnosti, která naše takzvané duševní vlastnictví a data může směle
prodat t etím stranám:
„Povolujete nám použít vaše jméno, profilovou fotku, obsah a informace ve spojení
s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem (například značku, která se
vám líbí), který poskytujeme nebo zprostředkováváme. To třeba znamená, že nás tímto
opravňujete, abychom mohli za poplatek firmám nebo jiným subjektům zobrazovat vaše
jméno nebo profilový obrázek s vaším obsahem nebo informacemi, aniž bychom vás
museli jakkoli finančně odškodnit.“ (facebook.com 2017)
Takové znění podmínek dává uživatelům, kte í si je p ečtou vyloženě najevo, že
s jejich zve ejněnými p íspěvky mohou sociální sítě nakládat velmi volně. Facebook se
pochopitelně ve svých uživatelích snaží vzbudit zdání, že mohou o svých osobních
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datech rozhodovat, což je i není pravda. Tato síť na jednu stranu umožňuje poměrně
velkou možnost výběru v otázce nastavení soukromí p íspěvků: Pouze lidi, se kterými
chce být konkrétní uživatel ve spojení si „p idá do p átel“ a u každého p íspěvku má
dále možnost individuálně rozhodnout, zda jej mohou vidět všichni uživatelé, p átelé
a p átelé jejich p átel, jen p átelé, jen vybraní p átelé nebo dokonce pouze uživatel sám.
Na stranu druhou však zde ohrožení soukromí neztělesňuje pouze to, co sami sdílíme.
Nejcitlivější jsou zde totiž hlavně data, u nichž nastavení soukromí ovlivnit nelze,
a která zde produkujeme vyhledáváním, různorodými responzivními reakcemi na
stránky a také privátní komunikací.
Problematické aspekty
Lenka Heroldová ve své práci upozorňuje na problém svázání Facebooku s takzvaným
data miningem („dolováním“ uživatelských dat ). Na základě tohoto „dolování“ je
vypracován algoritmus, díky kterému se uživatelům p edkládají nejen reklamní sdělení,
jež by je pravděpodobně mohla zajímat, ale ovlivňuje to rovněž celkové azení obsahu
na „newsfeed“ (hlavní strana Facebooku - kanál novinek, na kterém je možno sledovat
p íspěvky jiných uživatelů). To, čí p íspěvky tak uvidíme jako první ovlivňuje nap íklad
to, s kým si nejčastěji píšeme v rámci Messengeru (Heroldová 2016). Díky těmto
technikám, které jsou využívány i v rámci jiných sociálních sítí, je zde tedy servírován
personifikovaný obsah, který je atraktivnější a uživatele více láká jak k opětovnému
navštívení Facebooku, tak k zakoupení inzerovaného zboží či služeb doporučených
p esně „na míru“.
Dohled nad námi v rámci sociálních sítí však nemusí využívat jen sítě samotné,
komerční subjekty či naši blízcí. K různým účelům může být využit také státem, na což
v roce 2013 hlasitě poukázal Edward Snowden. Tento bývalý zaměstnanec tajných
služeb p išel s tvrzením, že americké bezpečnostní služby mají p ístup k soukromým
datům občanů, jež byla extrahována z digitálního prost edí Facebooku (Heroldová
2016).
O tom, že Facebooku nemůžeme ohledně soukromí uživatelských dat p íliš
důvě ovat, vypovídají také další dvě z pohledu dohledových studií zajímavé
a kontroverzní události, které se s sním či jeho zakladatelem p ímo pojí. V prvním
p ípadě se jedná o Zuckerbergem navrženou aplikaci Facemash a v tom druhém
o rozší ení Facebookového prost edí funkcí zvanou Beacon. V rámci Facemash šlo o to
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rozhodnout, které ze dvou zde zobrazených tvá í uživatelé vyhodnotí jako atraktivnější,
čímž ji pak posunou nahoru v žeb íčku popularity. Etický problém zde vězí ve způsobu,
jakým Zuckerberg profilové fotky do aplikace získával. Pocházely totiž buď
z harvardského alba nebo byly dokonce staženy z nabouraných webových stránek. Lidé,
kte í byli hodnoceni zde tedy figurovali p evážně nedobrovolně. Tyto právně i morálně
nevhodné praktiky nakonec vyústily až k Zuckerbergovu podmínečnému vyloučení
z univerzity (Kirkpatrick 2011).
Beacon byl v roce 2007 realizován už v rámci facebookového prost edí jako
revoluční reklamní projekt, který měl za úkol zve ejňovat údaje o nákupním chování
svých uživatelů na partnerských webových stránkách p ímo na jejich profilu, aby to
bylo viditelné pro jejich p átele, které by to mohlo nalákat k navštívení těchto stránek
a následným transakcím. Není divu, že se však zve ejňování takovýchto soukromých
informací mnoha uživatelům nelíbilo a proti těmto praktikám se bou ili. O dva roky
později se nakonec Facebook rozhodl Beacon stáhnout. Zároveň s tím, patrně jako
formu omluvy, z ídil vyrovnávací fond ve výši 9.5 milionu dolarů určený k financování
iniciativ týkajících se soukromí v online prostoru (mashable.com 2017).
Z p íkladu Facemashe a Beaconu vyplývá, že zakladatel Facebooku ešil
problémy s jistou mírou zasahování do soukromí a tedy s problematikou určité formy
dohledu jak p ed tím, než založil tuto věhlasnou sociální síť, tak později i v jejím rámci.
V obou p ípadech projevil lítost a snažil se dokázat, že soukromí jako hodnotu ctí.
Otázkou však zůstává, na kolik to myslí vážně, zda se zase dočkáme podobných
výst elků a v jaké mí e nás p ípadně zasáhnou.
2.2.2 Instagram
Instagram je sociální síť určená ke sdílení vizuálního obsahu primárně prost ednictvím
mobilního telefonu. Je možné jej užívat od roku 2010 a už v roce 2012 jej odkoupil
Facebook asi za miliardu amerických dolarů. Tato platforma má celosvětově více než
700 milionů alespoň jednou měsíčně aktivních uživatelů a 200 milionů denně aktivních
uživatelů (statista.com 2017).
Fotografie zde lze ještě p ed vložením různě opravit pomocí klasických nástrojů
(o íznutí, kontrast, jas, saturace a tak dále) nebo ozvláštnit použitím různých filtrů.
Typické je také užívaní „hashtagu“ (znak m ížky #, jenž slouží k filtraci obsahu).
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V rámci této aplikace je možné také p idávat videa a od srpna minulého roku navíc
i „Instagram Stories“ (denní p íběhy). Celkově je Instagram postaven spíše na filosofii
sdílení „okamžitých“ a velmi aktuálních zážitků, které se uživatelům poda ilo
p ístrojem zachytit. Jednotlivé profily uživatelů se pak skládají z typické m ížky
„momentek“. Právě takzvané Instagram Stories však tuto aktuálnost ještě více posunuly,
jelikož se v aplikaci objeví vždy jen na 24 hodin. Tvo í je poskládaný fotografický
záznam denních aktivit obohacený opět o filtry a navíc také o různé nálepky, jež jsou
neustále obměňovány nap íklad vzhledem k následujícím svátkům.
Také na Instagramu je samoz ejmě p ítomen jak dohled laterální, tak dohled ze
strany správců aplikace i komerčních subjektů. Obsah je zde opět sestaven na základě
individuálních „pot eb“ uživatele (rozumějte algoritmu) pro „dobro“ inzerentů
i samotné aplikace. Tím, že je navíc v područí Facebooku, může zde být
shromažďováno ještě víc dat různého charakteru, na základě kterých jsou pak utvá eny
p esnější profily uživatelů a dohled je tak posílen.
Na rozdíl od Facebooku na Instagramu nenalezneme možnost více specifikovat
své požadavky na soukromí a tedy to, komu se budou naše p íspěvky zobrazovat.
Můžeme si zde vybrat pouze mezi ve ejným (p íspěvky pak může vidět kdokoli)
a soukromým profilem (p íspěvky vidí jen ti, kterým dovolíme, aby nás sledovali).
Jelikož se v prost edí Instagramu sama pohybuji, tak si dovolím tvrdit, že počet
takzvaných soukromých profilů je zde oproti těm ve ejným opravdu minimální. Lidé
zde dávají p ednost zviditelnění a mnoha směrné interakci p ed soukromím, které je
zde, pokud jde o fotografie, často odhalováno ještě do větších detailů než na Facebooku.
2.2.3 Twitter
Twitter si jakožto sociální síť založená v roce 2006 zakládá p edevším na sdílení
stručného textového obsahu (jeden p íspěvek je limitován 140 znaky). V současné době
je zde alespoň jednou za měsíc aktivních asi 328 milionů uživatelů (statista.com 2017).
Počet uživatelů Twitteru je výrazně nižší než u Facebooku a Instagramu pravděpodobně
zejména proto, že zde bývají sdíleny spíše serióznější informace. P íspěvky často
nabývají intelektuálního charakteru a slouží k zamyšlení. V souvislosti s tím na
internetu koluje konstatování, že „na Twitteru je elita, na Facebooku jelita“.
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S nastavením soukromí je to podobné jako u Instagramu – své post ehy můžeme
sdílet buď se všemi ostatními uživateli nebo pouze s těmi vybranými. Twitter má pověst
významného zpravodajského média, jelikož se zde velmi rychle můžeme dozvědět co se
kde děje ať už jde o protesty, kulturní akce či dokonce teroristické útoky. Znovu zde
dochází k používání hashtagu i k personalizaci obsahu.
2.2.4 LinkedIn
LinkedIn je sociální síť sloužící k profesním účelům. Byla založena v roce 2002
a sdružují se zde p evážně manaže i, konzultanti a různí profesionálové. V roce 2016
p evzal tuto společnost za 26,2 miliard dolarů Microsoft. Poslání firmy je vyjád eno na
jejích webových stránkách: „Propojovat profesionály na celém světě, aby byli
produktivnější a úspěšnější. Připojením na LinkedIn dostanete přístup k obrovské síti
lidí, pracovních příležitostí, zpráv a informací, které vám pomohou být ještě lepší v tom,
co děláte“ (press.linkedin.com 2017).
LinkedIn se svými 467 miliony členů (statista.com 2017) sice není největší
sociální sítí co se týče počtu uživatelů, ale dalo by se íci, že je nejúžeji vyprofilovaná,
takže marketingovým odborníkům poskytuje možnost poměrně p esného zamě ení na
cílovou skupinu. Vyskytuje se zde velké množství hodnotného lidského kapitálu, čehož
využívají různí personalisté a headhunte i. Díky LinkedInu jsme také pod dohledem
svých zaměstnavatelů, kolegů či obchodních partnerů.
Z popisu zde uvedených sociálních sítí je patrné, že má každá z nich odlišný
dohledový potenciál spočívající v různorodosti uživatelů, kte í se zde angažují a jimi
sdílených p íspěvků. Facebook možným dohlížitelům poskytuje nejkomplexnější
informace ze všech možných sfér života jedince, Instagram umožňuje nahlédnout
nejaktuálnější st ípky jeho každodennosti, Twitter odráží tok zásadních myšlenek
daného uživatele a do LinkedInu se promítají jeho motivace z oblasti profesního
smě ování.
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2.3 Teorie související s dohledem a jeho působením v rámci sociálních
sítí
V této práci jsem již p edstavila jak základní perspektivu studií dohledu, tak
charakteristiku sociálních sítí. Nyní bych ráda pokračovala propojením těchto dvou
fenoménů nejprve v díle uznávaných filosofů Michela Foucaulta a Gillese Deleuze
a následně v dílech méně známých, ale na dohledová studia více zamě ených a časově
aktuálnějších autorů, jakými jsou David Lyon, Zygmunt Bauman, Mark Andrejevic či
Daniel Trottier. Mezi tyto dvě skupiny autorů jsem se navíc rozhodla za adit některé
myšlenky teoretika kultury Pierra Lévyho, který nám díky svému pohledu na moderní
technologie umožní plynulejší p echod k současné podobě dohledu. Interpretací jeho
knihy navíc můžeme také naznačit perspektivu, jak na současný dohled pohlížet ze
značné části jako na své dílo a p ijmout tak zodpovědnost za vlastní jednání v rámci
sociálních sítí.
2.3.1 Foucaultův vliv
Francouzský myslitel Michel Foucault měl, co se touhy po poznání týče, skutečně
široký obsah zájmů. Není tedy s podivem, že podobně rozsáhlý pak byl i dosah jeho
vlivu, jenž se velmi silně prosadil také ve studiích dohledu. Zmiňovaný autor se ve
svém díle sice zamě oval p edevším na problematiku moci, položil však základy
historickému p ehledu způsobů dohledu a jeho proměn, což vlastně s mocí těsně
souvisí. Když nad někým totiž máme dohled, máme nad ním jistou moc a máme-li moc,
často nás to opravňuje k dohledu. V rámci této kapitoly se budu zabývat nejprve
Foucaltovým pohledem na zmiňované proměny dohledu. Následně p istoupím
k autorově popisu Benthamova Panoptikonu a aplikaci tohoto konceptu jinými autory.
Kapitolu pak zakončím problematizováním sexuality jakožto zásadního p edmětu
dohledu.
Dohlížet a trestat
Klíčovým dílem Michela Foucaulta je kniha Dohlížet a trestat, která mimo jiné popisuje
proměny způsobů trestání v průběhu dějin lidstva, později doprovázené novou formou
disciplíny. S těmito změnami jsou logicky propojeny také cesty, jimiž se dostává ke
slovu moc. Ve st edověku měla podle Foucaulta moc jakýsi zastrašující charakter díky
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tomu, že typický trest jakožto zadostiučinění spravedlnosti probíhal na místě, kde se
shromažďovala ve ejnost, aby tak muka údajného viníka mohla pozorovat spousta lidí
a sama se tak zakázaným praktikám raději vyvarovala (Foucault 2000).
Zásadní společenské změny podle autora započaly někdy v sedmnáctém století
a svého vrcholu pak dosáhly ve století devatenáctém. Ve ejné trestání nahradil ve ejný
soudní proces, zbavení svobody odsouzeného plus jeho následné p esunutí do ústraní
mimo zraky „normální“ morální společnosti – do vězení. Nový způsob trestání vyvstal
v rámci hlubší proměny lidské mentality a projevoval se na více frontách zároveň
(Foucault 2000).
Foucault hlubokou společenskou transformaci, jež se v této době odehrává navíc
ještě vysvětluje na p íkladu vojáka. Ten se vojákem stává nejprve (na počátku
17. století) na základě svých p irozených vlastností, a posléze (od druhé poloviny
18. století) je z něj voják vyroben uměle tam p idáním jedněch vlastností, tam ubráním
druhých. Podle autora zde vzniká pojetí lidského těla jako stroje, který se dá obrábět
podle pot eby. Dochází ke zrodu takzvaných poslušných těl: „Poslušné je takové tělo,
které může být podřízeno, které může být využito, které může být transformováno
a zdokonaleno.“ (Foucault 2000: 201)
V kontextu sociálních sítí tak podle mé interpretace můžeme chápat takto
definované poslušné tělo nap íklad jako takové, které bez okolků mačká tlačítko
takzvané selfie stick a pak fotky včetně p esné lokace a získaných soukromých dojmů
sdílí na Instagramu či na Facebooku, aby mohlo být dob e podrobeno dohledu. Takové
tělo se pak zdá být pod ízeno sociálním trendům a může být využito marketingovými,
ideologickými a všemožnými jinými manipulativními strategiemi.
Foucault se nedomnívá, že by 18. století p išlo se schématem poslušnosti jako
s něčím zbrusu novým. Lidé samoz ejmě museli podléhat různým mocenským silám už
d íve. Společnost jako taková podle autora člověka svazuje a ukládá mu zákazy
a povinnosti. Tím, co je však nové, je nebývalý rozsah této kontroly. Postupy
umožňující takovouto kontrolu pak autor nazývá disciplínami a vysvětluje, že tyto
metody se liší od d ívějšího otroctví, služebnictví, vazalství či asketismu a mají obecnou
platnost: „Mnoho disciplinárních procedur již dávno existovalo – v klášterech,
v armádách i v dílnách. Avšak během 17. a 18. století se disciplíny staly obecnými
formami ovládání.“ (Foucault 2000: 201)
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Nový typ jakési zevšeobecněné kontroly či dohledu Foucault nachází v továrně
druhé poloviny 18. století. Ta zde p ebírá kontrolní prvky d íve používané pouze
v za ízeních jako je klášter či opevněné město. Manufaktura uplatňuje takzvaný princip
vyčlenění a uzav ení určitého místa k tomu, aby maximalizovala a zefektivnila dohled,
který měl sloužit k minimalizaci rizik a maximalizaci zisku. Určila se zodpovědná
osoba, která měla lidi, za něž byla zodpovědná, všechny p ehledně pod jednou st echou.
Tím vznikla pro dohled p íznivá situace, kdy jednak byli neustále na očích a jednak se
s nimi mohly na místě okamžitě ešit jejich proh ešky (Foucault 2000: 208).
Foucaultovi se poda ilo vystopovat p íznaky moderního dohledu již v době, kdy
st edověká města nelítostně napadl mor. Tehdy byla totiž využívána karanténa, jakožto
oddělení nakažených obyvatel za účelem ochrany těch zdravých. Také další oblasti
města byly od sebe odděleny a opat eny samostatným způsobem vedení. Toto dělení
probíhalo na základě odlišné povahy lokace vůči všem ostatním místům, což podle
autora vedlo k lepšímu ízení celku a k jakési změně charakteru dohledu obecně.
Rozdělit vládu nad územím na menší části totiž znamená mít o něm lepší p ehled
a efektivněji sjednávat po ádek (Foucault 2000). Toto jsou pak podle autora kroky,
které měly smě ovat k většímu ovládání lidí a důkladnějšímu využívání jejich
potenciálu:
„Cílem tu bylo ustanovit kontrolu prezence a absence, vědět o tom, kde a jak lze znovu
nalézt dané jedince, zavést utilitární způsoby komunikace a přerušit jakékoli jiné, moci
v každý okamžik dohlížet na chování každého jednotlivce, hodnotit jej, sankciovat jej,
měřit jeho kvality či prospěšnost.“ (Foucault 2000: 209)
Výše citované cíle, které mají podle Foucaulta vést k větší informovanosti
o jedincích a jejich následnému ovládání a využívání, zdá se mi, až moc nápadně
p ipomínají potenciální dohledové cíle také současných sociálních sítí. Ty totiž rovněž
nabízí klíč k tomu, jak požadované osoby vyhledat, p ichází se specifickými způsoby
komunikace (nap íklad s dnes hojně využívaným Messengerem částečně nahrazujícím
využívání zpráv sms, mailů či telefonických hovorů), umožňují dohlížet na uživatele
a na základě jeho chování v rámci sociálních sítí jej lze také snadno hodnotit a to
nap íklad buď v pozici zákazníka, kamaráda, zaměstnance či spo ádaného občana.
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Panoptikon, banoptikon a synoptikon
Aby oddělená území a instituce mohla správně plnit své funkce, je podle Foucaulta
pot eba k rozdělení prostoru p idat také určitý hierarchický princip. Tyto účely v jeho
očích p edstavuje velmi precizní navržení prostoru a hierarchie v rámci projektu
utilitaristického britského filosofa Jeremyho Benthama, nesoucího název Panoptikon.
Tento typický p edobraz moderního dohledu popisuje Foucault takto:
„Na okraji je budova ve tvaru kruhu, uprostřed je věž, věž je prošpikována širokými
okny, která vedou směrem k vnitřní straně kruhu, okrajová budova je rozdělena na
jednotlivé cely, z nichž každá prochází celou šířkou budovy, cely mají dvě okna, jedno,
směřující dovnitř odpovídá oknům věže, druhé, směřující ven, umožňuje, aby skrz celu
procházelo světlo z jedné strany na druhou. Potom stačí umístit dohlížejícího do
centrální věže a v každé cele uzavřít jednoho blázna, nemocného, vězně, dělníka nebo
školáka.“ (Foucault 2000: 281)
Tímto

způsobem

uspo ádané

Panoptikon

je

postaveno

na

principu

asymetrického dohledu. Má ve vězních vyvolávat pocit, že jsou pod neustálým
dohledem, jelikož nikdy nejsou schopni s jistotou íci, zda jsou zrovna sledováni či
nikoliv. Dozorce může vykonávat dohled a sám zůstává nezpozorován. Hlavním
účinkem tohoto konceptu má být podle Foucaulta vyvolání pocitu nep etržité
viditelnosti v mysli vězněného, jenž pak pochopitelně vede k větší snaze o kontrolu
vlastního chování. Panoptikon je tak typickou ukázkou moderního dohledu
p evracejícího d ívější princip žalá e. Jeho úkolem už totiž není člověka zbavit světla
a skrýt: „Plné světlo a pohled dozorce uzavírají lépe než temnota, která koneckonců
ochraňuje. Viditelnost je past“ (Foucault 2000: 281).
Panoptikon sloužilo jako inspirace pro reálná vězení i mnohá další místa
s ambicí uskutečňovat kontrolu. Některé prvky Panoptikonu nalezneme také
v současných továrnách či kancelá ích, kde dob e plní svůj disciplinující charakter.
Andrea Špačková, jež se ve své práci zabývá speciálně elektronickým dohledem navíc,
znatelně inspirovaná myšlenky Foucaulta a Lyona, dodává, že dnes mají dohlížitelé
díky technologickému pokroku další posily:
„V dnešní době můžeme působnost výrazu Panoptikon rozšířit o přívlastek
„elektronické“ – s vývojem elektronických přístrojů, hlavně CCTV kamer, dochází
k dohlížení i bez změny architektonických dispozic místa.“ (Špačková 2014: 17)
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Elektronický dohled tak, jak jej vnímá Lyon se zajímá o běžné věci, které jako
by vyplývaly z naší každodennosti. Týká se nap íklad výběru peněz z bankomatu,
telefonních hovorů, placení kreditní kartou, e-mailové komunikace nebo cestování do
zahraničí. Na základě těchto činností za sebou zanecháváme nesmazatelné stopy, jež
mohou být využívány k různým účelům (Lyon 1994: 4). S Panoptikonem pak mají
společné to, že nikdy nevíme, kdy nad námi někdo dohled vykonává.
Nap íklad kamery jsou na různých místech instalované tak, že nedokážeme
s jistotou íci, kde se nenachází vůbec. Je tedy velice pravděpodobné, že své chování
často můžeme automaticky p izpůsobovat tomu, že nás někdo již sleduje. V prost edí
sociálních sítí také nejsme schopni absolutně chránit své soukromé informace. Ba co
víc, mnohdy se dokonce může zdát, že toto imaginární oko dohlížitele či kamery sami
vyhledáváme, když se sdílením různorodých p íspěvků snažíme získat co největší počet
„lajků“ jakožto dokladů společenského uznání. Sociální sítě fungují na principu, který
se Panoptikonu tak, jak jej analyzoval Foucault, v mnohém podobá. Nyní v sobě však
nosíme nebývalou disciplínu, jež nás nutí s dohledem zdánlivě dobrovolně
spolupracovat a stávat se svými vlastními dozorci (Bauman, Lyon 2013).
Lyon se domnívá, že je v současnosti panoptická moc ve službách prodejců,
kte í se s vidinou zisku snaží manipulovat se spot ebiteli: „V databázovém marketingu
se má cílová skupina přimět k domněnce, že sama kalkuluje, zatímco jde jen o to, aby
byla započítána a – samozřejmě – aby se zapojila do dalších nákupů.“ (Bauman, Lyon
2013: 60). Tuto formu Panoptika Lyon v kontrastu s jeho d ívější, podle něj „tvrdou“
podobou, označuje jako „měkkou“. Domnívá se, že zatímco „tvrdým“ Panoptikem bylo
opovrhováno jako něčím neetickým, jeho „měkká“ verze nás vede k silné a navíc
nevědomé poslušnosti (Bauman, Lyon 2013: 60).
Podle Zygmunta Baumana je současná společnost spíše než panoptická postpanoptická a to zejména kvůli novým technologickým prvkům vytvá ejícím možnost
vykonávat spoustu věcí včetně dohledu na dálku. Dozorci se tak dnes vyznačují větší
mobilitou (Bauman 2002: 24). Bauman má za to, že Panoptikon „stále žije vyzbrojené
mocnou (elektronicky vylepšenou, „kyborgizovanou“) silou, o níž se Benthamovi, ba ani
Foucaltovi nikdy nesnilo“ (Bauman, Lyon 2013: 61).
V pracovní oblasti začíná p ibývat takzvaných externích zaměstnanců a místo
vztahů

šéf-pod ízený

se

zde

uplatňují
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spíše

vztahy

typu

prodejce-kupec.

Na zaměstnance v tomto vztahu není pot eba tolik dohlížet, když mají co dělat, aby si
udrželi svou pozici: „Vybudování a provozování panoptika již není manažerským
nákladem: úkol vést své vlastní malé panoptikon je vepsán drobným písmem do každé
pracovní smlouvy“ (Bauman, Lyon 2013: 64).
Lyon upozornil na úplně novou variantu panoptika, jež byla Didierem Bigem
nazvána ban-optikon. Jedná se o model dohledu využívaný v rámci společenských
okrajů. Ban-optikon se vyznačuje tím, že v globální společnosti na základě různých dat
získaných dohledem rozhoduje, kdo je akceptován a kdo bude naopak vyloučen a to
nejen v rámci jednoho státu, ale jaksi celoplošně. Vyčleněná skupina lidí se pak setkává
se specifickým zacházením a je profilována jako „nevítaná“ (Bauman, Lyon 2013: 66).
Pro ban-optikon jsou podle Lyona charakteristické t i hlavní rysy:
„Za prvé má mimořádnou moc v rámci liberálních společností (Výjimečné stavy, jež se
stávají rutinou), za druhé provádí profilování (vylučování určitých skupin, kategorií lidí
kvůli jejich možnému budoucímu chování) a za třetí normalizaci ne-vyloučených skupin
(vede je k víře ve volný pohyb zboží, kapitálu, informací a osob).“ (Bauman, Lyon
2013: 67)
Za základní exemplá e ban-optických za ízení můžeme pokládat také CCTV
kamery v obchodních centrech. Vstupy jsou zde totiž jejich prost ednictvím opět
hlídány p ed nechtěnými návštěvníky, jimiž jsou lidé, na které se nedá spolehnout
v om, že vykonávají dohled sami nad sebou. K tomuto DIY (do it yourself) dohledu
totiž nemají odpovídající prost edky, nap íklad v podobě kreditní karty (Bauman, Lyon
2013).
V souvislosti s uprchlickou krizí a intenzitou, se kterou byla v minulém roce
ešena ve většině českých médií, považuji za zajímavý způsob, jakým Bauman
komentoval situaci ban-optikonem omezených lidí v uprchlických táborech. Tato
za ízení podle autora vůbec nemají tak p echodný charakter, jak by se nám mohlo zdát.
Jedince a velké skupiny lidí totiž spíše vylučují na celý život a často tak mívají pro lidi
v nich uvězněné konečnou povahu (Bauman, Lyon 2013: 69).
Jako další variantu novodobého panoptika p edstavují Bauman s Lyonem ještě
Thomasem Mathiesenem vymyšlený „synoptikon“.Ten p evrací panoptický princip
sledování většiny menšinou na sledování menšiny většinou tak, jak se s tím můžeme
setkat v dnešních masmédiích. Podle Lyona se panoptikon a synoptikon doplňují,
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kdežto Bauman se domnívá, že synoptikon je pouhou modifikací panoptikonu a má za
to, že se v něm jedná o formu dohledu bez dozorců, tedy již zmiňovaný DIY dohled.
Ten se dnes z etelně projevuje v nové „manažerské revoluci“. Vysoce postavení
zaměstnanci se zbavují některých svých neoblíbených povinností spojených s dohledem
jejich p edáním jinému člověku. Celý tento proces navíc často ještě líbivě prezentují
tak, že tohoto člověka zplnomocňují. Ve skutečnosti mu však jen dávají víc starostí
a sami paradoxně získávají ještě větší moc (Bauman, Lyon 2013).
Dohled nad sexualitou
Za zajímavý pro svou práci považuji také Foucaltův pohled na sexualitu jakožto cíl
i nástroj moci. Touto problematikou se autor zabývá v díle zvaném Dějiny sexuality
(Foucault 1976). Osmnácté století podle něj p ineslo výrazné omezení. Sex měl mít své
místo pouze v manželské posteli a za účelem plození potomků. Důvody takové represe
pak vidí v tom, že je sexualita považována za neslučitelnou s všeobecným pracovním
zapojením intenzivnějšího charakteru (Foucault 1976: 12).
Můžeme mít dojem, že je dnešní doba až p esycena vizuálními, textovými
i mluvenými sděleními obsahující sexuální podtext. Tato p esycenost však zdaleka
neukazuje na svobodu sexuality. Sex i dnes zůstává p edmětem zájmu ve ejné moci a je
pod neustálým úzkostlivým dohledem také na sociálních sítích, kde je pro muže
zakázaná úplná nahota od pasu dolů a pro ženy i od pasu nahoru. Správci Instagramu
a Facebooku se tak mohou stavět do jakési morální role rozhodčích toho, co je na síti už
„moc sexy“ nebo častěji spíš „nevhodně sexuální“.
Je totiž daleko pravděpodobnější, že v tomto prost edí narazíme na fotku spo e
oděné ženy s lascivně našpulenými rty než na ženu bez snahy o vyvolání sexuálního
zájmu, ale s více či méně odhalenou bradavkou. Je jedno, zda je tato bradavka viditelná
následkem kojení nebo jiné aktivity, na sociální sítě má podle všeho zákaz vstupu a to
i p es to, že se jedná o anatomický znak vlastní všem lidem. Na tuto problematiku
upozornila nap íklad Instagramová iniciativa zvaná Genderless_nipples, jež se
s „zákazem ženských bradavek“ snaží bojovat zve ejňováním obrázků, na kterých je
nerozeznatelné, zda se jedná o muže či ženu (www.instagram.com/genderless_nipples/
2017). Velice kontroverzní je téma ženské menstruace, na které upozorňuje Rupi Kaur.
Této umělkyni se nelíbilo, že Instagram stáhl její fotku, na níž byla na prostěradle
p ítomna malá krvavá skvrna. Sama byla však p esvědčena o tom, že fotka není
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v rozporu s kodexem sítě. Neviděla tedy důvod, proč by měla být zakázána a daný
p íspěvek sdílela opakovaně tak dlouho, dokud nakonec sám Instagram neuznal jeho
nezávadnost (www.telegraph.co.uk). Nehledě na to, jaký zaujímáme k těmto kauzám
postoj, stále budou mnohé vypovídat o aktuálnosti kontroly našich těl a s nimi spojené
sexuality. Ta je tak nepochybně stále pod dohledem uvnit i vně sociálních sítí.
Foucaltem se nechal inspirovat také známý postmodernistický filosof Gilles
Deleuze, který se jeho myšlenkami zabýval v samostatné knize Foucault (1996). Níže
však pochopíme, že pro něj Foucaltovy úvahy působily podnětně i mimo toto specifické
dílo, a že navíc také sám p išel se zajímavými závěry.
2.3.2 Deleuze a společnosti kontroly
Ve stati zvané Postskriptum ke společnostem kontroly (1990) eší Deleuze postupný
p echod od disciplinární společnosti ke společnosti kontroly, jemuž se již věnoval právě
jeho p edchůdce Foucault. Disciplinární společnost má podle Deleuze své ko eny
v 18. století a vrcholu pak dosahuje v první polovině 20. století, kdy se již začaly
objevovat první p íznaky zmiňovaného p echodu ke společnosti kontrolní, pro níž je
charakteristický prvek soustavné kontroly a možnosti okamžité komunikace (Deleuze
1998).
Oba jmenované typy společnosti mají nějaké své stěžejní vlastnosti, na jejichž
základě je mezi sebou můžeme rozlišovat. Pro disciplinární společnost tak, jak ji viděl
Foucault, je podle Deleuze charakteristické jakési kontinuální institucionální uzavírání
jednotlivců, probíhající nap íklad v rodině, škole, kasárně, zaměstnání, nemocnici či asi
nejmarkantněji ve vězení (Deleuze 1998).
P íčinu zániku tohoto typu společnosti pak Deleuze vidí v krizi těchto
uzavírajících institucí (nap íklad krize tradiční rodiny, školství, zdravotnictví), postupně
uvolňovaly své sev ení a umožňovaly čerpat výhody z nich vycházející nově s menším
rozsahem kontroly. P i důkladnějším prozkoumání situace však můžeme zjistit, že tyto
instituce svůj dohledový potenciál nezahodily, pouze jej rovnoměrněji p esunuly také
mimo své „zdi“. V nově vzniklé společnosti kontroly se totiž hranice jednotlivých
institucí stírají a dohledem je daleko víc nasycena celá společnost (Deleuze 1998).
Pokud jde o nemocnice, tak dnes bývá rodičkám a jiným lidem vyžadujícím
zdravotnický zásah umožněno získat tuto speciální péči doma. Trest odnětí svobody na
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sebe vzal pro ty, kte í napáchali méně závažné zločiny, také jinou tvá , když mohou
místo ve vězení zůstat zav ení s náramkem kolem nohy v okolí svého bydliště.
Vojenská služba již v mnoha zemích není povinná, takže se kasárny stávají místem
známým jen z vyprávění pamětníků.
Technologický pokrok nám vedle tradičních institucí otev el mnohé alternativní
cesty, což je zvláště patrné u vzdělání a zaměstnání. Vzdělávací úlohu školy může mít
dnes na svých bedrech částečně i sám jednotlivec, který si nap íklad díky mnohým
vzdělávacím kurzům, jakým je t eba Coursera.com, může samostatně rozši ovat pole
svých vědomostí. Stačí k tomu pouze dostatečné odhodlání a jazyková znalost, kterou je
však dnes již také možné získat prost ednictvím „chytrých“ aplikací typu Duolingo či
Babbel.
Práce už dnes také neznamená pouze budovu, kde budeme se samoz ejmostí
trávit osm hodin pět dní v týdnu. Je trendem vybrat si alespoň občas možnost „home
office“ a pracovat tak z pohodlí domova. V současnosti je také stále častěji skloňovaný
životní styl zvaný „digitální nomádství“, který nás činí nezávislými nejen na
konkrétním pracovišti, ale rovněž na zemi našeho pracovního působení. Je totiž možné
žít za minimální náklady nap íklad v útulném p íbytku na Bali a vydělávat si zde
peníze na živobytí na amerických či evropských trzích pomocí wi-fi a notebooku.
Může se zdát, že nám tento novější typ společnosti p ináší větší svobodu. Podle
Deleuze jsou zde však p ítomné modulace, jím nazvané „samoformující kadluby“, jež
mají svou zásluhu na tom, že se člověk cítí být k něčemu zavázán jaksi sám za sebe.
Společnost kontroly tak nahrazuje hromadný dohled ve skutečnosti ještě intenzivnějším
samostatným individuálním dohledem (Deleuze 1998).
Za velmi podstatné považuji také Deleuzovo p esvědčení, že pro každou
společnost je p íznačný jiný typ stroje. Za ty zásadní můžeme považovat nap íklad
páku, kladku a hodiny. Posléze začaly svůj vliv demonstrovat také různé energetické
stroje až vývoj dějin nakonec došel do fáze, kdy je pro ni podle autora výmluvné hojné
využívání počítačů jakožto takzvaných strojů t etího druhu (Deleuze 1998).
Právě masové využívání počítačů nám umožnilo výše zmíněné alternativní
způsoby vzdělávání či hledání uspokojivého zaměstnání. Ve spojení s novou formou
společenské kontroly však vedlo také k vytěžování uživatelských dat, posléze
využívaným nap íklad ke komerčním i státním účelům. Deleuze v této souvislosti píše
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o p eměně individuí v digitální zrcadlení svých osobností, jež pak nazývá dividua
(Deleuze 1998).
Bylo by jistě úctyhodné, kdyby nám zmiňované digitální vzdělávací programy
své služby nabízely jen proto, že chtějí udělat svět lepším místem. Nikdy však nevíme,
do jaké míry jsme jen p edmětem jejich kalkulu a to jak ve vztahu k vynucené
konzumaci reklamního obsahu, tak právě také ve vztahu k využívání našich digitálních
stop. Mnohé aplikace totiž ke své instalaci žádají p ístup k telefonnímu adresá i,
fotografiím či polohovým údajům. Je jen otázkou, na kolik tato data souvisí jen se
službami, jež si sami p ejeme nebo alespoň s těmi, na které jsme ještě ochotni
p istoupit.
Abychom se v p echodu od disciplinární ke kontrolní společnosti zorientovali
lépe, shrnu zde ještě další prvky Deleuzova rozlišení mezi dvěma uvedenými typy
společností na základě tabulky, jež ve své disertační práci navrhl Slavíček (Slavíček
2012). Za zvláště zajímavé zde považuji naznačený rozdíl ve způsobu, který systému
zajišťuje kontrolu jedince. Ze člověka uzav eného st ídavě v různých typech institucí se
nestal člověk volný, ale člověk zadlužený, p icházející o svou svobodu zdánlivě
dobrovolnějším způsobem tím, že se rozhodne pro vyšší životní standard. Pro lepší
ilustraci je zde p irovnána situace typického člověka dnešní doby ke zví eti žijícímu
v rezervaci (Deleuze 1998). K žádnému území nejsme očividně p ipoutáni, p esto nám
však nap íklad hypotéka může bránit v touze opustit relativně stabilní zaměstnání
a změnit bydliště, kterou v nás mohla vyvolat pot eba nové životní výzvy či jiného
vrtochu potenciálně svobodné mysli.
Naše pracovní prost edí se podle Deleuze proměnilo díky tomu, že společnost
kontroly z továrny vytvo ila podnik, který s sebou pro zaměstnance nese méně stabilní
prost edí, v němž je pot eba udržet si motivaci a získat omezené množství udílených
prémií pro sebe. Prost edí podniku s sebou tedy p ináší také rivalitu mezi jednotlivci
(Deleuze 1998). Na pracovním trhu jsme si všichni ve větší či menší mí e vzájemnými
konkurenty. P íznaky této rivality pronikají i mimo pracovní sféru a dle mého soudu je
možné je zpozorovat také v prost edí námi zkoumaných sociálních sítí. Tam se nám
totiž často může zdát, že se lidé p edhání v tom, kdo má lepší zaměstnání, větší dům či
šikovnější děti. Houfné sdílení fotek z dovolené našich facebookových p átel nás pak
může stimulovat ke stejnému počínání a k účasti na boji o uchvácení co nejlepšího
ohodnocení na více frontách.
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Podle autora se od sebe opakovaně zmiňované dva typy společnosti liší také
ve formě kapitalismu. Zatímco v disciplinární společnosti panoval kapitalismus výroby
a vlastnictví, ve společnosti kontrolní p evládá kapitalismus nadprodukce a marketing.
Výrobu jsme ponechali méně ekonomicky vyspělým zemím a sami jsme svůj zájem
p esunuli na hotový výrobek a služby. Marketing považuje Deleuze za nový nástroj
sociální kontroly, roli zlata podle něj p evzaly akcie a lidi typu krtka nahradili hadi
(Deleuze 1998).
Za zásadní zde považuji zmínit Deleuzovo upozornění na vznik nové formy
dohledu, k němuž dospěl společně s Guattarimm a jež se oproti těm d ívějším vyznačuje
velkou propojeností jednotlivých složek. Pro jeho popis tak lze využít biologického
pojmu rhizomu stojícímu proti centralizovanému dohledu podobnému struktu e stromu:
„Rhizom nezačíná ani nekončí, je vždy ve středu, mezi věcmi, mezičlánek, intermezzo.
Strom, to je příbuzenství, ale rhizom je spojenectví, jedině a pouze spojenectví. Strom
vnucuje sloveso „být“, tkanivem rhizomu je spojka „a.. a... a...“ (Deleuze, Guattari
2010: 35) S odrazem tohoto pojetí dohledu jako něčeho propojeného, se posléze ještě
setkáme v kapitole pojednávající o současných studiích dohledu, v níž bude toto téma
vysvětleno blíže.
V rámci kapitol věnovaných Foucaltovi a Deleuzovi jsem poukázala na to, jak si
lidé spolu se zákony své země osvojili také rozmanité druhy internalizovaného dohledu.
Berou jako samoz ejmost, že je na ně institucionalizovanými způsoby dohlíženo již od
útlého věku a v současnosti se dokonce nejp ísněji kontrolují oni sami.
Tento lidmi p ijatý dohled má velký význam i z pohledu fungování sociálních
sítí. V rámci nich totiž na každodenní bázi probíhá určitá sociální kontrola nejen mezi
uživateli navzájem, ale díky propojení s dalšími vykonavateli dohledu také t eba p ímo
ze strany kontrolních institucí, které mohou jednotlivce dovést až „za m íže“. Pobyt na
sociálních sítích tak může být pro některé jejich uživatele permanentním chozením po
tenkém ledě. Foucault s Deleuzem v mnohém p ipravili půdu současným studiím
dohledu. Těm se budu zabývat hned po kapitole věnované Lévymu a jeho pohledu na
moderní technologie, s nimiž jsou aktuální podoby dohledu velmi těsně propojeny.
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2.3.3 Lévyho Kyberkultura a její souvislost s dohledem v rámci sociálních sítí
Žijeme v čím dál rychleji se měnící době, pro kterou jsou však stále aktuální myšlenky
francouzského filosofa a teoretika kultury, Pierra Lévyho. Jeho kniha s názvem
Kyberkultura

„pojednává

o

kulturních

rozměrech

rozvoje

informačních

a komunikačních technologií na digitálním základě" (Lévy 2000: 14). Jedná se vlastně
o zprávu objednanou Radou Evropy, jež se pochopitelně zajímala o to, kam soudobý
vývoj moderní technologie spěje, co s sebou v rámci evropského kontextu p ináší a co
by s trochou p edvídavosti výhledově ještě p inést mohl.
Pro nás je zajímavé p edevším to, že tento vývoj p inesl nap íklad sociální sítě,
kamery, drony a další „vychytávky“, které dnes na poli dohledu hrají velmi klíčovou
roli. Zároveň nám toto dílo umožní podívat se na moderní technologie z trochu jiné než
tradiční perspektivy. Píše se zde o naší tendenci pohlížet na techniku jako na něco
cizího, z pohledu autora se však jedná o něco bytostně lidského, o něco, co sami
utvá íme, ačkoli to většinou nestíháme reflektovat.
Lévy ve své knize velmi často užívá termín kyberprostor a kyberkultura, proto
zde uvádím jím formulované definice obou zmíněných termínů: „Kyberprostor (který
nazývám také síť) je nové komunikační prostředí, které povstává z celosvětového
propojení počítačů“ (Lévy 2000: 15). Tento termín má navíc krom hmotné struktury
označovat rovněž digitální komunikace spolu s informacemi, jež jsou v něm obsaženy
a lidmi, kte í se na něm podílejí.
„Novotvar kyberkultura zde 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)
Autor nám p ipomíná výrok Alberta Einsteina, který íká, že ve 20. století
vybuchly t i bomby: demografická, atomová a telekomunikační. Poslední zmíněná
„bomba“ nás zde zajímá nejvíce. Umožnila totiž rozvoj internetu, sociálních sítí a spolu
s tím také rozkvět nových komerčních i státních strategií sledování soukromých osob.
Zdá se, že autor vnímá p edevším kladné vlastnosti tohoto fenoménu. Možnost zneužití
osobních informací a ztráty soukromí díky p ítomnosti trvalého dohledu nechává
poněkud stranou svého zájmu: „Telekomunikace reálně prodlužují z jednoho konce na
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druhý možnosti přátelského kontaktu, smluvních transakcí, předávání vědění, výměny
znalostí, poklidného objevování rozdílů.“ (Lévy 2000: 12)
K lepšímu pochopení nově nastalé situace nám Lévy p edkládá své
p ipodobněním „telekomunikační bomby“ k druhé biblické potopě – tentokrát k potopě
informační. Podobně jako Noe p ed sebou podle autora máme p íležitost podílet se na
tvorbě budoucnosti a zároveň čelíme nesnadnému úkolu smysluplně se rozhodnout, co
na archu naložíme a co necháme napospas zu ivým vlnám a věčnému zapomnění (Lévy
2000). Pokud chceme uspět, musíme se v informační potopě rychle zorientovat, nabrat
a udržet správný kurz. V opačném p ípadě se totiž můžeme lehce ztratit. V tomto textu
je tedy patrná velká zodpovědnost položená na lidská bedra.
Jak jsem již naznačila výše, Lévy v tomto díle k technickému „pokroku“ zaujímá
spíše optimistický postoj. Dokonce zde p ímo argumentuje proti kritikům kyberkultury,
kte í ji podle něj mnohdy nespravedlivě zavrhují. Jejich názory srovnává nap íklad
s kritiky rocku, filmu či telefonu. Tyto fenomény v sobě totiž také mohly nést určitou
dvojznačnost pokud jde o vyhodnocování toho, zda jsou nám víc ku prospěchu či ke
škodě. Na rocku se kritikům nelíbilo to, že se z něj stal průmysl. Filmu vytýkali jeho
potenciální schopnost manipulovat s davem. K telefonu zase mnozí p istupovali jako
k nástroji dalšího rozevírání propasti mezi bohatými a chudými. Dnes je rock i film
uznáván jako plnohodnotné umění a telefon jako vítané ulehčení komunikace na dálku
(Lévy 2000). Z tohoto autorova p irovnání vyplývá, jako bychom postupem času měli
i v p ípadě kyberkultury p ejít k jejímu plnějšímu uznání.
Mnohým kritikům se na kyberprostoru nezamlouvá jeho komerční povaha, která
se projevuje v mnoha variantách, ale jejíž potenciál zůstává stále obrovský. To však
podle autora nezabraňuje tvorbě pozitivních hodnot. Kyberprostor vnímá jako útočiště
velké skupiny inspirativních nadšenců a zázemí pro vznik hodnotných a prospěšných
myšlenek. Vedle placených služeb jsou zde navíc stále služby neplacené, jež p ibývají
dokonce rychleji (Lévy 2000).
Již jsem zde zmínila, že lidé mají podle Lévyho tendenci uvažovat o technice
a z ní vyplývajícího kyberprostoru jako o něčem cizím, co jako by p išlo „z jiné
planety“. Tato tendence má podle něj svou p íčinu v nep edstavitelné rychlosti
technického vývoje. Nemáme ve svých silách této rychlosti stačit, což nás může
frustrovat. To, čemu nerozumíme, jako by p išlo odjinud. Podle Lévyho si však musíme
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uvědomit, že „techniky jsou nejen vymyšlené, vyrobené a při použití reinterpretované
lidmi, ale že samo soustavné používání nástrojů jako takové je základem lidství (ruku
v ruce s jazykem a komplexními společenskými institucemi)“ (Lévy 2000: 19).
Pro lidstvo je charakteristické ke svému prospěchu využívat různorodých
technik ať už se to týká nap íklad rozdělávání ohně, štěpení pazourku či práce
s počítačem. Na základě tohoto p esvědčení považuje autor rovněž za neadekvátní
uvažovat o „dopadech“ technologie. Jaký by na nás totiž mohlo mít dopad něco, co je
naší součástí? V tomto pojetí se tak nemůže jednat o „dopad“, ale o jakési vzájemné
spoluutvá ení (Lévy 2000).
Nejenže je podle Lévyho nep ípustné vnímat technologie jako něco cizího, nemá
ani smysl se domnívat, že by nás nějakým nevyhnutelným způsobem p edurčovaly.
Není správné íci, že nás techniky „determinují“. Místo toho bychom měli použít slovo
„podmiňují“, důvod tohoto závěru je zde vysvětlen s použitím p íkladu t menu, jehož
vynález sice umožnil vznik nového druhu těžké jízdy a posléze feudalismu, nebyl však
jeho p íčinou. T men tak podobně jako kyberkultura otevírá určité možnosti
a podmiňuje, ale nep edurčuje. Shodou odlišných doplňujících událostí a jiného
společenského naladění mohl vést vynález t menu t eba k úplně jinému systému, než je
feudalismus. Kdyby vynález t menu provázely jiné historické okolnosti, mohl by jeho
vynález vést k u úplně jinému mocensko-politickému uspo ádání společnosti (Lévy
2000).
Pro celou knihu je charakteristické zdůrazňování myšlenky, že důsledky
technologického vývoje leží plně na lidských bedrech. Technologie jako by byla
zproštěna možné viny:
„Technika není ani dobrá ani špatná (to záleží na kontextech, způsobech použití
a úhlech pohledu), ani neutrální (protože cosi podmiňuje nebo k čemusi nutí, protože
někde otevírá a jinde zavírá spektrum možností). Nejde tu o to hodnotit její „dopady“,
ale zachytit nezvratné situace, do kterých by nás její určité použití zavedlo, příležitosti,
které by nám poskytla, formulovat projekty, které by se opíraly o virtuality, které
přináší, a rozhodnout, co s nimi uděláme.“ (Lévy 2000: 24)
Lidská tendence uvažovat o „dopadech“ technologie, pop ípadě kyberprostoru
pochopitelně souvisí také s tendencí zamýšlet se nad „dopady“ elektronického dohledu
či dohledu zprost edkovaného sociálními sítěmi. Ty už bychom dnes, v souladu
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s Lévyho myšlenkami, patrně také mohli považovat za svou součást, kterou často
využíváme nap íklad za účelem zažehnutí nových sociálních kontaktů tak, jako jsme
d íve využívali suchých větví k rozdělání ohně. V tomto kontextu považuji za p ínosné
uvědomit si, že ani sociální média ani jiné fenomény provázející vývoj kyberprostoru či
technologií obecně nedeterminovaly dohled tak, jak jej dnes známe. Nastalou situaci
totiž spolu s ostatními směrodatnými událostmi pouze podmínily.
To, že nás dnes marketingové agentury bedlivě sledují prost ednictvím
sociálních sítí a internetového prost edí obecně není vinou či zásluhou kyberprostoru,
ale složitějšího procesu zahrnujícího více p idružených okolností. Lévy se ve
zmiňovaném textu snažil kyberkulturu hájit vůči různým námitkám týkajícím se
nap íklad rizika sociální exkluze či ohrožení rozmanitosti jazyků a kultur,
k problematice dohledu se však p ímo nevyjád il. Celou knihou se nese myšlenka
nechání tíhy zodpovědnosti na lidech. Tuto myšlenku můžeme samoz ejmě aplikovat na
dohled v rámci sociálních sítí zdůrazněním skutečnosti, že zde své soukromé informace
jakožto p edměty dohledu sami produkujeme. Je však otázkou, na kolik skutečně
můžeme vě it lidskému úsudku o tom, jak s kyberprostorem t eba i v souvislosti
s dohledem pracovat, pokud jej v jeho rychlosti už opravdu nestíháme sledovat a nejsme
tak s to mu nikdy plně porozumět.
Odvažuji se tvrdit, že to, co se nyní děje v rámci internetu a sociálních sítí si už
právě kvůli rychlosti změn zasluhuje velice specifický p ístup prostý zjednodušujícího
srovnávání s rockem, filmem či telefonem. Vývoj věcí by mohl vést tak ka
k absolutnímu dohledu. Nad touto situací se můžeme zamyslet a položit si otázku, zda
by absolutní dohled nakonec nemohl p inést změnu našeho pohledu na soukromí, větší
otev enost, menší kriminalitu a nakonec spíš p evážně pozitiva. To by byla zajisté
hezká p edstava, kdyby ovšem nebyl dohled neoddělitelně spojen s mocí tak, jak to
v p edchozí kapitole popisuje Foucault. Problémem vystavení soukromí zatím a patrně
navždy zůstává jeho velká zneužitelnost mocí.
Problematické aspekty dohledu v rámci kyberprostor obývajících sociálních
sítích, na něž jsem na základě Lévyho myšlenek v této kapitole upozornila, eší také
současní teoretici dohledu, jimž se budu věnovat v následující kapitolách své práce.
Svůj prostor zde postupně dostanou p edevším poznatky Zagmunta Baumana, Davida
Lyona, Marka Andrejevice a Daniela Trottiera.
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2.3.4 Bauman a tekutá modernita
Sociolog Zygmunt Bauman ve svých dílech ešil p edevším rozpad tradičních struktur
a býval tak azen mezi teoretiky a zástupce postmodernismu i p esto, že se sám bránil
tomu označit současnou společnost jako postmoderní. Domnívá se, že se spíše než
v postmodernitě nacházíme v závěrečné fázi modernity, kterou se čtená ům snaží
objasnit s pomocí již výše vysvětleného Deleuzova a Guattariho rhizomatického
modelu. Bauman tak pozdně moderní společnosti p isuzuje vlastnosti jako náhodnost,
decentralizaci a proměnlivost. Pohlíží na ni jako na síť plnou náhodných spojení spíše
než na nějakou pevnou strukturu s mocenským centrem (Bauman 2008).
Moderní společnosti, k níž se vyjad uje, dal navíc ještě p ívlastek „tekutá“.
Autor totiž tvrdí, že principy teritoriality jsou nám už cizí a namísto usedlosti volíme
cestu nomádství. Společnost se významně změnila a její charakteristické rysy
p ipodobňuje ke kapalinám:
„Kapaliny se pohybují snadno. ‚Tečou‘, ‚plynou‘, ‚proudí‘, ‚běží‘, ‚rozlévají se‘,
‚prýští‘, ‚tryskají‘, ‚linou se‘, ‚řinou se‘, ‚zaplavují‘, ‚překypují‘, ‚prosakují‘; a na
rozdíl od pevných látek je není snadné zastavit – obtékají překážky v cestě, jiné
rozpouštějí nebo odnášejí s sebou, další prosáknou skrz ně. Ze setkání s pevnými
látkami vycházejí tekutiny nepoškozeny, zatímco pevné látky, se kterými se cestou
setkaly, pakliže zůstaly i nadále pevnými, se změnily – navlhly nebo nasákly.“ (Bauman
2002: 11)
Kromě toho, že společnost, o které Bauman psal, postrádá strukturu a je
„tekutá“, je navíc také vysoce individualizovaná a globalizovaná. Atomizace jedinců
podle něj stojí za tím, že se všichni starají jen o sebe a lpí na zajištění co největšího
osobního bezpečí. Toto bezpečí je však propojeno s dohledem, který si tak p ipouštíme
blíže k tělu. Žijeme ve „věku nejistoty“, kdy již nevě íme v d íve uznávané hodnoty,
náboženství je významně oslabeno a zmítáme se ve vlivu různorodých marketingových
strategií (Bauman 2008).
Jako pomyslné centrum vesmíru tak tedy vidíme sebe, na náš život má dopad to,
co se stane t eba i na opačném konci světa, k morální opo e zde nemáme žádnou pevnou
víru a svá data vcelku dobrovolně poskytujeme komerčním subjektům, aby z nich
vygenerovaly zisk.
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2.3.5 David Lyon: Mizející t la, sou adnice a prosakující nádrže
Lyonovi se poda ilo upozornit na některé zásadní etické problémy související s novou
podobou společnosti a s ní svázaným druhem dohledu. Problematickými jsou v tomto
ohledu nap íklad „mizející těla“, „prosakujících nádrže“ (Lyon 2001) či „sou adnice“
(Lyon, 2007).
Těla v dnešní společnosti „mizí“ díky tomu, že je možné mnoho činností a to
včetně dohledu vykonávat na dálku (Lyon 2001). Pomocí služby zvané Skype můžeme
velmi kvalitně komunikovat t eba i s osobou, jež se zrovna nachází na druhé straně
zeměkoule. Stejně tak jako nám technologie umí život zp íjemňovat nám jej však umí
ztrpčovat.
Podle Lyona jsou v současnosti více než naše těla sledovány stopy, jež za sebou
zanecháváme ve virtuálním světě. První tendence oddělování se od těla autor spat oval
již tehdy, když začal být za součást důvěryhodnosti osoby považován podpis a rodné
číslo. Tento vývoj podle něj ještě umocnil vynález telefonu, využívání e-mailu či
úhrady platebními kartami (Lyon 2001). Pomocí těchto moderních „zázraků“ mnohdy
ušet íme čas, ale také za sebou necháváme nesmazatelnou historii našeho jednání, jež
pak může být využita v soudním ízení, k marketingovým účelům či t eba jen
k pobavení neznámých hackerů.
Podle Lyona o nás mnoho vypovídají naše „sou adnice“. Domnívá se, že je
utvá í místo, čas, tělo, informace a komunikace jednotlivce (Lyon 2007: 18). Všechny
tyto sou adnicové složky jsou samoz ejmě velmi bedlivě sledovány a budí obrovský
zájem nap íklad u marketingových pracovníků. Zároveň bývají doplňovány různými
vykonavateli dohledu a setkávají se pak na místě postrádajícím nějakých pevných
hranic.
Tímto místem jsou podle autora „prosakující nádrže“ (lze chápat také jako
spojité nádoby), které p edstavují prolnutí specifických oblastí dohledu, jichž je celkem
pět. Tvo í je armáda, státní administrativa, pracovní prost edí, kontrola kriminality
a nakonec spot eba a marketing. D íve jsme si mohli tyto jednotlivé oblasti dohledu
p edstavit jako „nádrže“ oddělené. To, co se stalo v jedné, v ní také zůstalo nepropustně
uzav eno. Postupem času se však situace změnila a tyto nádrže začaly prosakovat
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a ovlivňovat se navzájem. To, co tak vyplave na povrch v jedné nádrži, se následně
projeví ve druhé, t etí i ve všech ostatních (Lyon 2001).
Prosakování je podle autora zap íčiněno p edevším mizejícími těly vzniklými
zásluhou technologických pokroků na poli komunikace a p enášením ady státních
povinností na soukromé společnosti. Telekomunikace vytvá í p íležitost k neustálému
zaznamenávání dat a umožňuje tak růst datových shomaždišť. P enesení určitých úkonů
nap íklad z policie na soukromé bezpečnostní služby zase vede k prolínání státních
a korporátních databází (Lyon 2001).
Domnívám se, že z výše zmíněných „prosakujících nádrží“ se sociálních sítí
budou obvykle nejvíce týkat „nádrže“ pracovního prost edí, policie a kontroly
kriminality a také spot eby a marketingu. Samoz ejmě zde však stále platí, že jsou
napojeny i na další dvě dohledové oblasti.
V rámci pracovní sféry se dnes stále častěji můžeme setkat s tím, že si
zaměstnavatelé

a personalisté

prohlíží

profesionální

LinkedIn

profily

svých

potenciálních zaměstnanců. Zajímá je však také jejich vystupování v rámci
„soukromého“ facebookového profilu. Ani poté, co se však jednotlivci poda í projít
tímto vstupním dohledem a odpovídající místo získá, nemusí jeho sledování
v pracovním prost edí ustat. Pokud si jej nap íklad bude chtít nad ízený p idat do
„p átel“, musí se mít stále na pozoru nap íklad pokud jde o to, jak moc je na sociální síti
aktivní v pracovní době. V chatu se zde totiž objevuje ikonka, která může vypovídat
t eba o tom, že si zrovna s někým píše na místo toho, aby pracoval na zadaném
projektu. Pochopitelně zde pak nemůže ani sdílet fotky z dovolené v době, kdy se
v práci vymluvil na nemoc. Sociální sítě jsou však v pracovním prost edí jen jedním
z mnoha prost edků vykonávání dohledu. Stále je zde samoz ejmě patrný jak p ímý
dohled, tak ten elektronický, zprost edkovaný nap íklad kamerami či GPS čipy
umístěnými ve služebních autech.
Sociálními sítěmi a zejména Facebookem si pomáhají také kriminalisté, kte í
mohou na základě p íspěvků či dokonce celkového nabourání účtu a zapátrání ve
facebookovém messengeru snadněji vyhledat pachatele zločinu. Na základě
nevhodných komentá ů se dají vyhledat původci šikany i závažných trestných činů.
Kdykoli ve vyhledávači zadáme požadavek, jenž by aspoň trochu mohl
vypovídat o naší vůli ke koupi, související produkty se nám díky takzvané personalizaci
36

reklamy mohou objevovat nejen ve vyhledávání a prost edí internetu obecně, ale také
konkrétně na sociálních sítích. Ty pak známky našeho spot ebního chování také
monitorují a zpětně vyhodnocují. Pokud jde o oblast spot eby a marketingu, tak
můžeme celkem snadno podlehnout falešnému dojmu, že se jedná o jakousi
„nevinnější“ sféru dohledu, jež by nemusela mít pro lidský život fatální důsledky. Z této
domněnky nás však vyvedou názory, k nimž Lyon společně s Baumanem dospívají
v následující kapitole.
2.3.6 Bauman, Lyon a jejich Tekutý dohled
Téma tekutého dohledu je pojednáno ve stejnojmenné knize, jež nám p edkládá
emailovou komunikaci mezi Lyonem a Baumanem. Sousloví „tekutý dohled“ je zde
vlastně lokalizačním určením dohledu v období současné tekuté modernity, s nímž se ve
velké mí e setkáme p edevším ve spot ebitelské sfé e (Bauman, Lyon 2013). Data,
která dnes zve ejníme v rámci jednoho účelu, mohou být zítra snadno extrahována
a využita k tomu, aby na nás mohly efektivněji cílit či „útočit“ rozličné marketingové
strategie. V rámci této kapitoly se budu věnovat p edevším spot ební oblastí dohledu
a mnoha etickými otázkami, jež zde zastupuje nap íklad ztráta zodpovědnosti, proměna
pohledu na soukromí či názorovou pluralitu omezující filtrační bublina.
Dohled a spot eba
Bauman se domnívá, že p ed několika desetiletími došlo právě ve spot ebitelské oblasti
k velkému posunu od uspokojování pot eb k jejich vytvá ení. Tím, že většinu věcí, které
jsou dnes na trhu pot ebujeme jen zdánlivě, je nutné vytvo it velký marketingový tlak
a svádět potenciální zákazníky (Bauman, Lyon 2013: 120). P imět zákazníky ke koupi
něčeho, co nutně mít nemusí stojí společnosti spoustu času, prost edků a energie. Tyto
výdaje se však dají redukovat. Kdykoli je totiž pot eba prodat produkt, který není určen
pro celou populaci (nepot ebují jej všichni), vyplatí se pracovat s uživatelskými daty
a p esněji tak zamě it cílovou skupinu. Prost ednictvím důmyslné analýzy dat se na nás
tedy komerční subjekty dopouští velmi detailního dohledu.
Spot eba je podle Lyona charakteristická právě oním propojením systematického
masového dohledu s p íjemným sváděním spot ebitelů, které dohled umožňuje vytvá et.
Jedním z nejlepších p íkladů tohoto způsobu fungování je veleúspěšný internetový
obchod Amazon, Facebook a Google. Všechny t i zmíněné subjekty pak podle něj
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skýtají spoustu utajených dohledových praktik, jež vychází z mapování naší činnosti na
internetu, o němž mnohdy nemáme ani tušení. Sám Bauman se p iznává k tomu, že
svádění Amazonu, který díky soustavnému sledování jeho internetových aktivit obsah
lákavě p izpůsobí p ímo pro něj, často a rád podlehne. Zároveň si p ipouští, že tuto
personalizaci stránky ani nevnímá jako reklamu, ale jako „p átelskou výpomoc“
usnadňující lepší orientaci na trhu (Bauman, Lyon 2013: 121). Pokud bychom si snad
chtěli myslet, že je oblast spot eby pouze okrajovou sférou dohledu, tak nás Lyon
vyvede z omylu:
„Nacházíme zde rozsáhlý management, který v ohromném rozsahu sbírá osobní data,
aby je logicky zřetězil a klasifikoval: na základě výsledných profilů pak lze různým
způsobem zacházet s různými kategoriemi spotřebitelů.“ (Bauman, Lyon 2013: 118)
To, do jaké kategorie jsme za azeni nás pak podle autorů Tekutého dohledu
neovlivňuje pouze ve spot ebitelské sfé e, ale také v jiných oblastech života. Tato
skutečnost částečně vyplývá i z výše zmíněné celkové povahy „prosakujících nádrží“.
Lidé, kte í nesplní očekávání producentů, se nedostanou do kategorie věrných
zákazníků, kte í mohou využívat různé benefity (nap íklad zvláštní slevové akce či
věrnostní karty). Tento fakt ještě nezní tolik fatálně, než si uvědomíme, že vede k velmi
rozsáhlé diskriminaci. Chudí, kte í nejsou p íliš aktivními zákazníky, tak v důsledku
paradoxně za zboží a služby platí více než bohatí (dle analýzy dat lukrativní klienti).
Pomyslné „nůžky“ mezi bohatými a chudými se tak rozevírají stále více (Bauman, Lyon
2013).
Na základě sledování dat vytvo ených profilů se lidé stávají nejen „oběťmi“
takzvaného demarketingu (ponechání nevhodných spot ebitelů stranou marketingových
zájmů), ale když se podíváme na extrémní důsledky, mohou se také snadněji než ostatní
stát válečnými terči. Lidé mohou být na základě svých profilů znevýhodněni
i v základních službách, pot eby některých městských částí mohou být na jejich základě
odsunuty a určité oblasti mohou být takto vybrána jako bitevní pole (Bauman, Lyon
2013: 124). Zde je tedy jasně vidět, jak může být trh propojen nap íklad s armádou
a Lyon k tomu dodává:
„Všechny tyto (a další fenomény svědčí o tom, že tvář spotřebitelského dohledu, který se
točí kolem pohodlí, je podivuhodně propojena s obvyklejšími podobami dohledu.
Vzájemně se podporují a posilují...“ (Bauman, Lyon 2013: 124)
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Na p íkladu Amazonu Lyon znovu poukazuje na to, jak moc chceme být vidět.
O tom má totiž vypovídat oblíbenost s jakou se zde využívá takzvaný wish list. Na tento
seznam si mohou zákazníci ukládat věci, které by si p áli, ale ještě se neodhodlali
k jejich koupi. Naši tendenci k „voyerismu“ zde p ipomíná skutečnost, že jej lidé rádi
k náhledu zp ístupňují i ostatním osobám, aby se mohli chlubit svým vybraným vkusem
a sledovat trendy také na základě vztahů s ostatními lidmi. Lyon navíc upozorňuje, že se
i zde vyskytuje možnost ukázat ostatním naši lepší nebo t eba úplně jinou tvá
(Bauman, Lyon 2013: 118).
Uživatelé p etavení ve zboží
Bauman a Lyon p ichází s velmi podnětnou myšlenkou, která spojuje komerční svět se
sociálními sítěmi více, než jsme si dosud mohli myslet. Podle nich zde totiž musíme
„přetavit sebe sama ve zboží: ve výrobky, které dokážou přitáhnout pozornost, které
přivábí poptávku a spotřebitele“ (Bauman, Lyon 2013: 41). Jsme zbožím a zároveň
jeho marketingovým zástupcem, prodáváme sami sebe na trhu a všemožnými způsoby
se snažíme zvýšit svou „cenu“ (Bauman, Lyon 2013).
Tento pohled na věc je zajímavý zejména pokud jde o zmiňované influencery.
U nich je totiž snaha prodat jak sebe, tak zboží, na které dělají reklamu nejčitelnější.
Jejich profily jasně íkají potenciálním inzerentům „podívejte se, kolik mám sledujících
(jakou mám na trhu cenu) – ti všichni mohou být vašimi klienty“. V důsledku pak
prodávají dokonce na více trzích zároveň. Díky zajímavosti svých p íspěvků
„prodávají“ sami sebe nejprve potenciálním sledujícím a na základě počtu sledujících
jsou pak „poptáváni“ inzerenty. Pokud mají „štěstí“ a jsou inzerenty vyhodnoceni jako
lukrativní, tak v jednu chvíli v rámci internetu prodávají jak sami sebe, tak i inzerenty
zadaný výrobek. Důvody vedoucí k touze stát se zbožím jsou dob e shrnuty
v následujícím citátu:
„Dovolte mi zopakovat: členové spotřebitelské společnosti jsou sami spotřebním zbožím
a právě díky tomu, že jsou spotřebním zbožím, stávají se bona fide členy této
společnosti. Stát se zbožím, které lze prodat a udržet se v tomto stavu je nejmocnějším
motivem spotřebitelských zájmů, ačkoli je to motiv obvykle latentní a jenom zřídkakdy
vědomý, natož aby byl veřejně proklamován.“ (Bauman, Lyon 2013: 42)
U běžných uživatelů je snaha zvyšovat svou tržní hodnotu také patrná. Projevuje
se velmi individuálně, v různé intenzitě a rozličných formách. To, že „máme svou cenu“
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zde ukazujeme nap íklad zve ejněním fotky, na které nám to sluší („podívejte, jsem
stále krásná/ý a žádaná/ý“); akademického titulu („jsem inteligentní“); pracovní pozice
(„jsem schopná/ý“); humorných p íspěvků či komentá ů („jsem vtipná/ý“); fotky
z dovolené („mám na to“) či s blízkými osobami („jsem milovaná/ý“) a jinými lidmi
(„jsem oblíbená/ý“). Na základě těchto jednoduchých sdělení napsaných jaksi mezi
ádky, si totiž ostatní uživatelé mohou vybudovat obrázek o tom, zda se jim vyplatí do
nás „investovat“ a stát se našimi p áteli, konkurenty či t eba zaměstnavateli.
Ztráta zodpov dnosti a „tsunami dat“
Tekutý dohled s sebou podle Baumana nese jistou ztrátu zodpovědnosti za naše činy,
jelikož nás to odděluje od výsledků našeho jednání. Toto separování se od mravních
ohledů zvané „adiaforizace“, pak demonstruje s oblíbeností užívaná věta „nejde
o záležitost našeho oddělení“. Tělesná data jednotlivců jsou dnes vyhodnocována
v sítích, kde utvá í jejich „data doubles“ (datové dvojníky). Ti pak pro analytiky bývají
dokonce vyhodnocováni jako důvěryhodnější než živé osoby (Bauman, Lyon 2013: 19).
Nové formy dohledu v tekuté modernitě p ináší drony a sociální média jako své
typické zástupce. Bezpilotní drony se zmenšily až na hmyzí velikost a Bauman
p edpokládá, že její p íští generaci nebudeme dokonce schopni ani zaznamenat: „Nová
generace dronů bude neviditelná, ale zviditelní vše ostatní; zůstane imunní, zatímco vše
ostatní se stane zranitelným“ (Bauman, Lyon 2013: 31). Tento vývoj pak může
znamenat nejen čím dál větší ztrátu našeho soukromí, ale také větší „hlad“ po válkách,
které bude s těmito technickými pomocníky mnohem snadnější vést. Nebudeme schopni
si všimnout, kdy jsme sledováni a pravděpodobně nebudeme mít ani p ehled o tom, kdo
a kde s kým válčí (Bauman, Lyon 2013).
Podle Baumana s sebou drony p ináší „tsunami dat“ – obrovské množství dat
zde znamená obrovské problémy s jejich analýzou. Čím více dat máme, tím více času
a lidí logicky pot ebujeme pro jejich vyhodnocení. Z nasbíraných dat je totiž vždy
pot eba vytáhnout nějaký skutečně relevantní obsah, p ičemž nikdy nevíme, kdy se
součástí takového relevantního obsahu můžeme stát právě my a když se tak stane,
pravděpodobně o tom ani nebudeme vědět (Bauman, Lyon 2013).
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Dobrovolná ztráta soukromí
Tekutý dohled nás velice intenzivně zasahuje také prost ednictvím sociálních sítí, jež
značně zvětšují rozsah jeho „toku“. Setkáváme se zde s personalizovanou reklamou,
doporučenými p íspěvky i p ímým dohledem ze strany blízkých, „p átel“ nebo osob,
které jsou v rámci sociálních sítí vcelku p esně nazvány jako „sledující“.
Prost edí internetu s sebou podle Baumana nese „smrt anonymity“ a tak trochu
jiný druh ztráty soukromí než drony. V tomto p ípadě se na tomto procesu totiž sami
více či méně dobrovolně podílíme (Bauman, Lyon 2013). Na sociálních sítích se
vzdáváme částí svého soukromí témě na denním po ádku. Se svými „p áteli“ sdílíme
nap íklad pracovní úspěchy, záběry z rodinné dovolené, fotky oběda a dokonce i to, kde
p esně se zrovna nacházíme. V mí e sdílení takových informací se lišíme, jelikož je nám
k dispozici možnost volby. Pravdou však je, že „vzdávání“ se svého soukromí na
internetu je dnes enormně rozší eným a navíc stále se rozši ujícím fenoménem. Nad
otázkou co nám takové chování p ináší, se zamýšlí auto i zmiňované knihy:
„Snad je tato ztráta soukromí chápána jako přijatelná cena za zábavu, kterou
získáváme na oplátku. Anebo je tlak na to, abychom obětovali vlastní autonomii tak
silný a natolik odpovídá situaci ovčího stáda, že jenom hrstka mimořádně vzdorovitých,
troufalých a odhodlaných lidí se vážně snaží tomuto tlaku odolat.“ (Bauman, Lyon
2013: 32)
Citace výše jako by vyloženě popisovala situaci, ve které se dnes ochotně necháváme
pohltit Facebookem a jeho p íslibem získání či udržování p átelství. Kromě aspektu
p átelství navíc sociální sítě nabízí také možnost získání popularity daleko za hranicemi
našeho běžného okruhu známých. Můžeme se dokonce stát takzvanými influencery,
kte í pak t eba v rámci České republiky mohou mít i půl milionu „sledujících“ (na
Instagramu je takto populární osobou nap íklad @terihodanova) a v celosvětovém
mě ítku se pak dostáváme i ke stu milionům odběratelů (nap íklad @beyonce).
Influence i si pak mohou nejen užívat nebývalého zájmu ve ejnosti, ale také
výhodných smluv uzav ených s marketingovými odděleními různých firem. Jejich
úkolem pak většinou bývá jen za adit určitý výrobek do sdíleného obsahu a mají
vyděláno. Tím, že ze svého soukromí uděláme ve ejnou věc se tak dnes můžeme
dokonce velice obstojně uživit. Podle Baumana a Lyona však musíme počítat s tím, že
se od toho, co jednou sdílíme už nebudeme moci distancovat, jelikož „internet
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nedokáže zapomenout nic z toho, co jednou zaznamenal na svých nesčetných serverech“
(Bauman, Lyon 2013: 33).
Spíše než k „influencerům“ se v rámci sociálních sítí pochopitelně
pravděpodobněji za adíme k běžným uživatelům. I v tomto p ípadě však platí, že
o našem životě zpravujeme početnější publikum než kdy d ív. Se stovkami lidí máme
nyní často tendenci sdílet to, o čem jsme v minulosti promluvili jen s rodinou či jinými,
skutečně blízkými lidmi.
Strach ze samoty
Podle Lyona a Baumana nám sociální sítě také díky tomu, že se na nich můžeme
„prodat“, nabízí novodobé útočiště p ed samotou. Máme strach z p ehlížení a vyloučení
a zdá se, že Facebook je na tyto obavy účinným lékem s vedlejšími účinky v podobě
ztráty soukromí. Podle autorů se první uživatelé této platformy museli cítit osamělí,
zanedbávaní, ignorovaní, postavení na vedlejší kolej a vykázaní. Tito lidé patrně nebyli
schopni prost edí nep íjemné anonymity opustit jinými způsoby než právě svým
vstupem do světa sociálních sítí. Facebook a jemu podobné platformy pravděpodobně
zmiňované strachy nevytvo il, pouze na ně reagoval a p išel s možností, jak je ešit
(Bauman, Lyon 2013: 35).
Již p ed p íchodem sociálních sítí totiž proběhla transformace některých
společenských hodnot a zdá se, že i p es některé jejich nevýhody uživatelé dob e vědí,
proč jich využívají. Kromě výše zmiňovaných benefitů nám totiž umožňují udržovat
vztahy i s lidmi, které jsme léta neviděli nebo jsou od nás daleko. S kolika takovými
osobami je však pro nás smysluplné zůstávat v kontaktu? Auto i v textu zmiňují
takzvané Dunbarovo číslo, které íká, že jsme evolučně uzpůsobení k tomu udržovat
smysluplné vztahy maximálně se 150 lidmi. Pokud máme na sociálních sítích p átel
více, tak jsou údajně všichni krom tohoto jádra svým způsobem pouze voyeu i
(Bauman, Lyon 2013). Podle mého názoru je však nutno dodat, že si tyto „voyeury“ do
svého života pouštíme dobrovolně a navíc se jimi z vlastní vůle také sami rádi stáváme.
Bauman k tomu ještě podotýká, že tento typ dohledu má v sobě jakýsi „DIY“ aspekt
„udělej si sám“ (Bauma, Lyonn 2013: 33). Z velké části je pouze na nás, jak si svůj
internetový obraz „poskládáme“.
Neměli bychom tak Facebook slepě obviňovat aniž bychom nebyli sami schopni
p iznat si své podílení se na dohledu: „Je tu jakási tichá dohoda s dohledem! Je však až
42

příliš snadné říkat, že Facebook využívá lidi, a zapomínat přitom na to, že lidé rovněž
využívají Facebook: neustále, nadšeně, manicky“ (Bauman, Lyon 2013: 51). Je tedy
patrné, že vztah sociální síť - uživatel p ináší oběma zúčastněným stranám nějaké
výhody. Je však velmi nesnadné určit, zda nám toho sociální sítě více berou či dávají,
protože míra ne/výhodnosti tohoto „obchodu“ může být velmi individuální.
Prom na pohledu na soukromí
Podle Baumana a Lyona jsme svědky celkové proměny pohledu na soukromí. Máme po
ruce mobilní telefony se zabudovanými fotoaparáty a s možností p ipojit se k internetu
a okamžitě sdílet své fotografie, videa i myšlenky. Skutečnost, že jsme v rámci internetu
poměrně snadno dohledatelní buďto p ehlížíme nebo ji někdy dokonce vítáme. To se
podle Baumana projevilo nap íklad v p ípadě, kdy fotograf Richard Lam na své
fotografii pouličních nepokojů ve Vancouveru zachytil vášnivě se líbající pár (Bauman,
Lyon 2013: 32). Když totiž Lam tento pár po pouhém jednom dni identifikoval, nesetkal
se na jejich straně s žádnou negativní reakcí vyplývající z masového ší ení jejich
intimního momentu internetem. Dvojice měla z fotografie dokonce radost a pověsila si
ji i s podpisem autora v ložnici (dailymail.co.uk).
Tajemství pro nás neznamenají to, co d íve. Podle Baumana už nám nedělají
radost pokud nep itahují pozornost médií či ve ejnosti a neposilují nám tímto zájmem
ego. P estali jsme údajně dokonce spat ovat i hranici mezi soukromým a ve ejným.
Vystavování soukromého je vnímáno jako občanská ctnost či dokonce jako naše
povinnost (Bauman, Lyon 2013: 38).
Sociální t íd ní
Jak sociální sítě, tak drony jsou charakteristickými zástupci již zmiňované nové formy
dohledu s p ívlastkem tekutý. V odstavcích výše jsem se zvlášť zabývala jak drony, tak
sociálními sítěmi. Nyní považuji za vhodné poukázat na to, co oba tyto novodobé
nástroje dohledu spojuje. V obou p ípadech jsme podle autorů knihy Tekutý dohled
„zajatci osudu“ (Bauman, Lyon 2013: 32). Nikdy nevíme, kdy nám na parapetu p istane
dron a odletí zpět bůh ví kam t eba i s našimi důvěrnými snímky. Nevíme však ani to,
kdo nás označí na ne p íliš reprezentativní fotce na Facebooku či naši osobu na
sociálních sítích zdiskredituje jinými způsoby.

Jen málokdo to někdy nep ehnal

s alkoholem, špatně se nezatvá il či později nelitoval toho, co někam s horkou hlavou
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napsal. Dnes však máme tu nevýhodu, že z internetu tyto své „h íchy“ nikdy
nesmažeme a lidé, kterým budou dělat radost, si jejich kontext vysvětlit nenechají.
Podle Baumana se dokonce světy dronů a sociálních sítí, které mají samy o sobě
různé dílčí cíle, spolupodílejí na větším projektu. Tvo í, udržují a ší í „sociální t ídění“
(Bauman, Lyon 2013: 33). K této jejich spolupráci pak dochází následovně:
„Na jedné straně se jemně, ale důsledně, nezadržitelně a v univerzálním měřítku
aplikuje stará lest panoptika („neměl bys vědět, kdy tě sledují, aby sis nikdy nemyslel, že
tě nesledují“). Na druhé straně transformací staré panoptické noční můry „nikdy
nejsem sám“ v naději „už nikdy nebudu sám“ (opuštěný, ignorovaný a přehlížený,
zavržený a vyloučený) nahrazuje obavu z prozrazení radost z toho, že si vás všímají.“
(Bauman, Lyon 2013: 33)
Tyto skutečnosti podle autorů vypovídají o tom, že naši největší úzkost již
nevytvá í hrozba uvěznění a odnětí svobody, ale hrozba vyloučení. Už se nebojíme
toho, že nás někdo sleduje. Dohled nás naopak začal lákat. To, že nás někdo sleduje
totiž značí zájem, jedná se o p íznak společenského uznání a tedy o opak tolik
obávaného vyloučení (Bauman, Lyon 2013: 34). Zdá se tak, že jsme obětovali
soukromí, jehož význam už dnes ani neumíme docenit ve prospěch společenského
p ijetí a zájmu našich „sledujících“ či „p átel“. „Lajky“, komentá e a jiné formy zpětné
vazby na sociálních sítích jako by jistým způsobem mě ily smysl našeho života.
Zvláště v rámci sociálních sítí si dovolím vyzdvihnout velmi podnětnou
Baumanovu myšlenku. Domnívá se, že je v nás p ítomna touha nechat se zaznamenávat,
jelikož žijeme ve stylu modifikovaného descartovského citátu „jsem viděn, tedy jsem“
a bereme svou existenci jako potvrzenou na základě viditelnosti naší aktivity, která na
internetu zůstane zapsána navždy (Bauman, Lyon 2013: 125). Když na sociální sítě
nap íklad p idáváme různé fotky, jako bychom se ujišťovali, že jsme na této dovolené
skutečně byli, tyto úst ice opravdu ochutnali, vážně se nám poda ilo odpromovat
a p edevším - nepopiratelně existujeme.
Filtrační bublina jakožto ohrožení plurality
Nesmíme opomenout ani riziko „filtrační bubliny“, které na nás v internetovém
prost edí číhá na každém rohu (Bauman, Lyon 2013). Ve stručnosti se dá íci, že hledají
– li dva na internetu totéž, nenajdou totéž, což je je zap íčiněno tím, že vyhledávače
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v čele s Googlem filtrují nové výsledky na základě našeho p edchozího vyhledávání.
Tento princip funguje také v rámci Facebooku, který nám p ednostně podává informace
o lidech, s nimiž máme podle jeho analytického soudu intenzivnější vztahy (Bauman,
Lyon 2013: 119).
Filtrační bubliny jsou pochopitelně tvo eny také v rámci sociálních sítí. Podle
Lyona je, znovu ve stylu DIY, sami „nafukujeme“, když zde máme pot ebu s ostatními
sdílet své názory a záliby. Tato pot eba je produktem takzvané skopofilie (touha být
viděn) a ochoty spot ebitelů se na svém vlastním dohledu podílet (Bauman, Lyon 2013:
123). Tím, co mi na „filtrační bublině“ nejen v rámci sociálních sítí p ijde pozoruhodné
je nejen její schopnost zúžit náš pohled v oblasti spot eby, ale také v otázce našich
názorů a p esvědčení. Jako velmi aktuální p íklad si p edstavme skupinu lidí, kte í vě í,
že by uprchlíkům neměl být umožněn vstup do Evropy. Ti mohou být členy antiuprchlických skupin na Facebooku a otevírat články psané v podobném duchu. Analýza
jejich dat způsobí, že jim bude vesměs p edkládán obsah odpovídající jejich
dosavadnímu způsobu myšlení, což pro ně znamená sníženou šanci podívat se na věc
z jiného úhlu pohledu a jistou názorovou „konzervaci“. Domnívám se tak, že „filtrační
bublina“ může být velkým nebezpečím jakožto p ekážka kritického myšlení
a p edkládání vybraného typu obsahu pak může být efektivním nástrojem propagandy.
V rámci této kapitoly jsme mohli dospět k závěru, že má dnes dohled nebývalý
dopad a dosah, jenž se zdá být zap íčiněný naším konzumerismem na jedné straně
a touhou po bezpečí a sociálním začlenění na straně druhé. Tím, jak dohled funguje
v rámci internetu se zabývá Mark Andrejevic, s jehož poznatky se

seznámíme

v následující kapitole.
2.3.7 Mark Andrejevic a jeho pojetí dohledu
Tento v „dohledových kruzích“ velmi dob e známý a hojně citovaný autor se důkladně
zajímá o dohledová studia ve spojitosti s více sférami života. Andrejevic p išel
nap íklad s termínem „digitální uzav ení“ (digital enclosure) a dalšími zajímavými
pojmy, které si níže objasníme. Knihy iSpy , Surveillance and Power in the Interactive
Era, si vzaly za úkol p edstavit způsoby, jimiž jsou využívána naše data v současnosti
a rovněž poukázat na dohledové p íležitosti, jež by se mohly objevit v budoucnu.
Andrejevic jednotlivé dohledové oblasti pojmenovává tak, že je zde patrná jejich
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závislost na interaktivitě. Nesou název iManagement, iCommerce, iMedia, iWar
a iPolitics (Andrejevic 2007). V této kapitole mě bude opět zajímat komerční sféra
interaktivního dohledu, na níž tento autor upozorňuje svým vlastním a podnětným
způsobem. Za důležité však zde považuji také nap íklad jeho pojetí dohledu v rámci
politiky či vztahů s blízkými osobami.
V p edchozích odstavcích jsme již ešili skutečnost, že jakákoli naše akce
v prost edí internetu za sebou zanechává nesmazatelnou stopu, která v sobě má velký
komerční potenciál a může být prodána různým zájemcům. Když pracujeme na svém
notebooku, používáme aplikace svého mobilního telefonu, vyhledáváme své p átele na
Facebooku nebo si prohlížíme čerstvě p idané fotky na Instagramu, pravděpodobně se
setkáváme s pocitem, že nás naše za ízení znají tak detailně jako dob í kamarádi, někdy
snad dokonce lépe než se známe my sami. Podle Andrejevice si uvědomujeme, že jsme
sledováni, ale nemáme tušení, jak moc je tento dohled intenzivní. Každá naše aktivita
v rámci internetu tvo í nové informace o sobě samé, což tvo í podstatu našeho
„digitálního uzav ení“ (Andrejevic 2007:2).
Andrejevic nazval dobu, ve které žijeme pojmem iCentury (interaktivní století).
P edpona „i“ zde pak znamená něco jako p íslib zpětné vazby – interaktivity. Tato
interaktivita dává možnost nejenom vidět a slyšet, nýbrž také být viděn a slyšen,
p ičemž je neoddělitelnou součástí zmíněného digitálního uzav ení, které se týká jak
fyzické (zaznamenávání polohy prost ednictvím mobilních za ízení), tak virtuální
(zanechané digitální stopy) stránky věci. Zároveň zde působí dva subjekty: ti, kte í
vykonávají kontrolu a ti, kte í jsou jí podrobeni (Andrejevic 2007).
Naše setrvávání v tomto prost edí má charakter zdánlivě dobrovolného souhlasu,
za nimž však stojí donucovací prost edky v podobě strachu z vyloučení ze společnosti
a ztráty mnohých benefitů (Andrejevic 2007). V autorově označení této situace jakožto
uzav ení vidím také snahu poukázat na její bezvýchodnost a tedy na to, že se z ní
nemůžeme dostat ven. Jako ve vězení jsme polapeni ve výše zmiňované „filtrační
bublině“ a zároveň jsme vystaveni nep etržitému dohledu novodobých, vzdálených
a hlavně neznámých dozorců, kte í se pak mohou těšit ze svého elitního postavení
obda eného značnou mocí.
Nevědomost o tom kdy a kým jsme sledováni pochopitelně vypovídá
o asymetrické povaze dohledu, jemuž v tomto interaktivním světě čelíme. O využití
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našich dat máme jen velmi nízké povědomí: „Ti, kteří jsou čím dál tím více předmětem
dohledu, mají znemožněno dozvědět se o podrobnostech samotného procesu sledování.
Dozorci nechtějí být pod dozorem“ (Andrejevic 2007: 8).
Podle autora na sebe právě díky interaktivní povaze p ístrojů a aplikací, které
využíváme, máme tendenci prozradit věci, jež bychom jinak nechali nevy čené. Stále
nám totiž nedochází, na kolik silně jsme se svými digitálními stopami opravdu spjati
(Andrejevic 2007). Může nás napadnout otázka proč se na interaktivitě podílíme, čím je
pro nás zajímavá a jaké možnosti nám nově p ináší. Pro pochopení toho, proč jsme se
interaktivitou nechali svést i p esto, že z nás „těží“ mnohdy choulostivé informace
a proč je nesmírně výhodná zejména pro firmy, nám poslouží p íklad interaktivních
kampaní společnosti Nike a Proctor and Gamble, jež jsou v textu z tohoto hlediska
rozebrány.
Firmy Nike a Proctor and Gamble p išly v roce 2005 s p elomovým způsobem
ešení kampaně, když zvolily interaktivní cestu oslovení publika. Nike svým
potenciálním zákazníkům nabídl možnost navrhnout si design tenisek podle svého
vlastního vkusu. Z obyčejných lidí se tak v mžiku stali návrhá i, kte í si mohli zvolit
barvu, potisky či nápisy, které udělají z tenisek originální dílo. Druhá zmiňovaná
společnost p išla s jinou možností zapojení konzumentů do tvorby výrobku. Umožnila
jim ovlivnit, jaké zboží bude nově dostupné na trhu tím, že jim dala vybrat si novou
p íchuť zubní pasty značky Crest (Andrejevic 2007: 22).
Zákazníky

na

tomto

interaktivním

způsobu

nastavení

marketingové

propagace podle Andrejevice lákají hned t i aspekty. Za prvé je pro ně p íslibem
individualizace a vyčlenění se z masové společnosti. Lidé chtějí individuální p ístup,
touží po tom, aby měl jejich názor hodnotu a prahnou po jedinečných věcech, které jim
jako osobnostem mají dodat zdání originality. Za druhé jim tyto obchodní praktiky
poskytují iluzi demokratizace výrobního procesu a p esunu moci z producentů na
spot ebitele díky tomu, že nyní mají jako zákazníci sami ve svých rukou to, jak budou
výrobky vypadat, což jim navíc dovoluje pyšnit se jistými rozhodovacími
kompetencemi. T etím lákadlem interaktivity pak je jakási nostalgická vzpomínka na
d ívější komunitní cítění, které zde bylo p ed nástupem masové společnosti.
Personalizace výrobků jako by znovu blíže propojila výrobce a spot ebitele (Andrejevic
2007: 23).
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Možnost dialogu mezi prodejci a zákazníky zní opravdu hezky, ale má své
limity. Nap íklad výběr nápisu na tenisky Nike nebyl tak svobodný, jak se mělo zdát.
Jeden aktivisticky smýšlející zákazník si na svých „najkách“ p ál mít nápis „sweatshop“
(vyko isťovatelský podnik), jelikož dle svých slov nechtěl zapomenout na d inu dětí,
které mu je vyrobily. Tento tvůrčí projev se však firma Nike z jasných důvodů rozhodla
potlačit, čímž vlastně pop ela platnost hlavní myšlenky celé kampaně, jež měla co dělat
právě se svobodou projevu (Andrejevic 2007). Jasně tak ukázala, že dialog zde vždy
bude mít své meze a bude možný jen tehdy, dokud bude rozši ovat dobré jméno značky,
povede k růstu zisku a bude tak pro firmu jednoduše ečeno výhodný.
Výhodnost možného dialogu v interaktivním marketingu pro firmy podle
Andrejevice spočívá v několika hlavních aspektech. Producent ušet í nemalé peníze
a zbaví se části svých povinností (nap íklad navržení designu či výběr sloganu) tím, že
je p esune na své zákazníky, kte í tuto práci udělají zadarmo a ještě z toho mají radost.
Interaktivita díky zaznamenané zpětné vazbě také umožňuje sledovat, co se lidem líbí
a bez nutnosti nákladných marketingových průzkumů pak dává podnět k tomu začít to
vyrábět ve velkém mě ítku (Andrejevic 2007).
Díky Andrejevicove textu se zase znovu ukazuje, jak silným stimulem je pro
dohled komerční sféra. Tato skutečnost je velmi podpo ena také tím, jak se neustále
rozši uje oblast e-komerce. Zvláštní pozornost si zde zaslouží stále častější využívání
„chytrých telefon“, které nám také umožňují nakupovat on-line a „vyzrazují“ naše
polohové údaje. Díky hojnému nakupování v online prost edí lze samoz ejmě mnohem
lépe sledovat zákazníky a odhadovat jejich možné budoucí pot eby. Dohled nad
zaměstnanci v pracovním prost edí zap íčiňuje jejich větší efektivitu a dohled nad
potenciálními zákazníky v rámci internetu (nap íklad ve sfé e vyhledávačů, sociálních
sítí a různých aplikací) zase vede k větší účinnosti marketingových praktik. Tím, co
spot ebitele tak láká na nákupu mnohdy nepot ebného zboží je také fakt, že se pro nás
nakupování stalo zábavou (Andrejevic 2007).
Výše jsem již zmínila skutečnost, že většina věcí či služeb, jež jsou nám
marketingovými

pracovníky

nabízeny,

ve

skutečnosti

nepot ebujeme.

Právě

interaktivita a s ní související personalizace obsahu pak komerčním subjektům nabízí
možnost, jak se s tímto faktem vyrovnat a potenciální zákazníky stimulovat ke koupi
něčeho, čím by si na základě analýzy jejich dat mohli zp íjemnit život. Je totiž jasné, že
jako studentka nap íklad spíše podlehnu nabídce čtečky než t eba sekačky. Spokojenou
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zákaznicí se stanu také mnohem pravděpodobněji v tom p ípadě, když mě nákup bude
bavit, čehož lze docílit nap íklad právě tím, že mi bude umožněno navrhnout vzhled
obalu čtečky nebo si p ečíst doporučení zajímavých osobností o tom, které knihy by si
do p ístroje stáhli jako první.
Sociální sítě jsou prost edím, v němž se může díky personalizaci obsahu,
fenoménu radosti z nakupování a možnosti podílet se na charakteru nabízeného
produktu, naplno rozvinout p esné zacílení reklamy na potenciálního zákazníka.
Vzhledem k tomu, že je mezi mými „p áteli“ na Facebooku spousta lidí, kte í mají rádi
sladké, zobrazila se mi zde na hlavní stránce pobídka, abych stejně jako oni sledovala
profil stránky Fidorky. Když jsem se na stránku tohoto českého výrobku podívala, byla
jsem konfrontována s možností hlasováním rozhodnout, které p íchutě dané sladkosti
zůstanou v prodeji, a které budou nahrazeny – byl mi tedy svě en úkol podílet se na
osudu značky. Kdybych odpověděla na otázku správců této stránky „Jak si Fidorku
vychutnáváte nejraději?“, mohla bych jim dejme tomu poskytnout inspiraci k dalšímu
reklamnímu spotu a ušet it tak nějaké peníze z jejich rozpočtu. Nákup Fidorky se pro
mě díky této stránce zároveň může stát zábavou, jelikož je mi zde umožněno s ostatními
sdílet své „Fidorkové zážitky“ nebo si p ečíst vtipný obsah, v němž tyto kulaté
čokoládové oplatky hrají hlavní roli.
Na p íkladu uvedeném v p edchozím odstavci jsme si mohli povšimnout
splynutí hranice mezi spot ebou a zábavou. Andrejevic ve své knize zaznamenal mizení
hranice mezi aktivitami, jež obyčejně určují rytmus naší každodennosti. Tento jev
nazval digitální de-diferenciací a dochází k němu podle něj na dvou úrovních. Naše
společnost podle něj p estává rozlišovat jak mezi sférami práce, zábavy a rodinného
života, tak mezi oblastí produkce a spot eby (Andrejevic 2007: 107). Zmíněná dediferenciace se podle mého názoru z etelně projevuje také na Facebooku, v rámci
kterého máme všechny tyto sféry „smíchané“ pohromadě. Uvnit

různých

facebookových skupin se můžeme domlouvat na provedení pracovního projektu
a posílat si materiály na firemní schůze. Zároveň si zde však můžeme psát se členy
rodiny či p áteli o tom, kam pojedeme na výlet. V mezičase se navíc nabízí „kliknout“
na reklamu, nakoupit a posléze se plynule vrátit k p edchozím činnostem.
Sociální sítě rovněž poskytují útočiště dalšímu fenoménu. Je v nás zde totiž
podněcována jakási akceschopnost v boji tím, že máme být všichni „vojáky z domova“
a i v civilním životě dbát na bezpečnost naší země (Andrejevic 2007: 162). Dodala
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bych, že nám Facebook dovoluje dokonce sehrání více takových rolí. Když sdílíme
fotku zločince, jež se potuluje v okolí našeho bydliště, můžeme se stát nap íklad
i „policistou z domova“.
Politika má podle autora čím dál blíž komerční sfé e a z původně seriózních
témat se tak mnohdy stávají podněty určené k zábavě, což pak vede k úniku skutečného
informačního smyslu a k tomu, že obyvatelstvo nemá ponětí o skutečném politickém
dění. Komercionalizace politiky se projevuje také ve způsobu vedení volebních
kampaní (Andrejevic 2007). V rámci sociálních sítí se laici hojně vyjad ují k politickým
tématům, kterým nerozumí, politici se stávají terčem vtipů a lidé obecně dávají najevo
své preference, jež mohou být využity k efektivnějšímu ízení kampaní. Lidé, kte í je
vedou, stejně jako komerční subjekty vychází z dohledem získaných dat a mohou tak
lépe zacílit na své voliče a p izpůsobit jim nabízený obsah. Díky stále detailnějšímu
monitoringu můžeme v budoucnu očekávat čím dál p esnější výsledky p edvolebních
průzkumů.
Andrejevic se však nevěnuje pouze tomu, jak na nás mohou díky digitálnímu
uzav ení dohlížet marketingoví odborníci komerčně-politické sféry. eší také to, jak se
sledujeme my navzájem. Zabývá se tedy dohledem laterálním (můžeme jej nazývat také
dohledem jeden na jednoho, kdy se lidé sledují navzájem spíše z osobních než nap íklad
komerčních důvodů). K tomuto druhu dohledu spadají t i kategorie, jež na sebe
dohlížejí. Můžeme zde za adit osoby, se kterými nás pojí nějaký romantický vztah
(nap íklad partnerský), členy rodiny, p átele a známé. Můžeme zde zároveň rozlišovat
i různou míru intenzity, s jakou takový dohled probíhá. Od nevinného „gůglování“
starých známých až po nainstalování skrytých kamer v domě (Andrejevic 2007: 223).
Laterálnímu

dohledu se samoz ejmě skvěle da í v prost edí sociálních sítí.

Můžeme zde nap íklad vyhledat člověka, který se nám líbil na večírku našeho
spolčeného známého, podívat se na to, zda má ve svém osobním profilu zaškrtnutou
možnost nezadaný/á, jestli má podobné zájmy a pak jej nebo ji t eba p ímo kontaktovat
prost ednictvím messengeru. Pokud již ve vztahu jsme, disponujeme určitou možností
kontrolovat nap íklad prost ednictvím Facebooku či Instagramu partnerovo chování
v rámci sítě i mimo ni, kterou, máme-li to za pot ebí, můžeme aktivně využívat.
Pokud jde o rodinu, je jednoduché zde kvůli strachu o bezpečí a budoucnost dětí
podlehnout pot ebě monitorovat jejich aktivitu různými způsoby. Také sledování našich
p átel a známých je pro nás v prost edí Facebooku, Instagramu či Twitteru zajímavé.
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Domnívám se však, že pokud jde o p átele, p evažuje zde nižší intenzita vyvíjených
monitorovacích strategií.
Podle Andrejevice nové technologie v laterální oblasti dohledu neumožňují
pouze odhalení soukromí „oběti“ dohledu, ale mohou také naopak sloužit jako její zbraň
určená k manipulaci či zmatení sledujícího. Upozorňuje zde nap íklad na možnost
stáhnout si do p ehrávače zvuky imitující dopravní zácpu, které lze využít jako skvělé
alibi p i telefonním hovoru (Andrejevic 2007: 222).
S takovýmto klamáním se můžeme setkat pochopitelně i v rámci sociálních sítí.
V p íspěvku bychom teoreticky mohli záměrně uvést špatnou polohu či datum nebo
zajít dokonce tak daleko, že zde p idáme cizí fotku, abychom si vytvo ili lepší
společenský status. Sociální sítě však bohužel kromě lhaní usnadňují také způsoby,
jimiž lze druhým lidem vážně psychicky ublížit. Na nebezpečí vzájemného dohledu
uživatelů sociálních sítí upozorňuje Daniel Trottier, o němž je eč v odstavcích níže.
2.3.8 Trottier a „zkažená identita“
Daniel Trottier se v rámci sociálních sítí zabýval nap íklad problémy kyberšikany,
digitálního stigmatu a zkažené identity. Sociální sítě podle něj značně komplikují vztah
nap íklad mezi jednotlivci, institucemi a komerční sférou z toho důvodu, že se v jejich
rámci všechny tyto různorodé aspekty mohou st etávat. Lidé žijí své životy čím dál
intenzivněji v rámci elektronického prost edí, které považují za jakousi novou formu
p íbytku. V něm se pak prost ednictvím zástupné identity demonstrované profilem a s ní
související specifickou socializací, vztahují k jeho ostatním obyvatelům (Trottier 2012).
Pokud jde o míru sžití se se sociálními sítěmi a celkově s digitálním prost edím,
tak se Trottier domnívá, že je možné zde rozlišovat mezi digitálními rodáky („digital
native“) a digitálními p istěhovalci („digital immigrants“). Mohlo by nás to svádět
k domněnce, že lidé, kte í se do digitálního prost edí nenarodili, budou mít tendenci
nesdílet zde tolik soukromých informací a být tak v určitém smyslu vůči dohledu
odolnější. Na druhou stranu je však pot eba si uvědomit, že tito lidé zároveň mohou mít
menší povědomí o možnostech nastavení soukromí a o všudyp ítomných dohledových
nástrahách (Trottier 2014). Obě tyto skupiny „obyvatel“ sociálních sítí zde však mohou
nevhodným zve ejňováním informací poškodit jak sebe, tak druhé a to vědomou
i nevědomou cestou.
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P ed svými „spolubydlícími“ na sociálních sítích se p irozeně většina uživatelů
snaží ukázat v tom nejlepším světle. Mohou zde sdílet podnětné myšlenky, organizovat
zajímavé události nebo p idávat zábavné obrázky. Mnozí toho ve snaze zalíbit se sdílí
p íliš mnoho a později toho litují. Zvláštním p ípadem neúmyslného poškozování
druhých je podle Trottiera sdílení fotografií dětí, které ze své nechtěné p ítomnosti zde
mohou být dokonce později traumatizovány (Trottier 2014).
Někte í popularitu vyhledávající uživatelé si bohužel dokonce myslí, že toho,
aby se sami ukázali v lepším světle, mohou dosáhnout pouze postavením vybraných
jedinců „do stínu“, čímž pak dochází k jevu nazývanému kyberšikana. V tomto p ípadě
bychom se pak již bavili o úmyslném poškozování pověsti druhých.
Ať už je poškozování sebe či ostatních na sociálních sítích úmyslné či
neúmyslné, může podle Trottiera dospět až k vytvo ení takzvaného digitálního stigmatu.
Tento jev vzniká zve ejněním citlivých soukromých dat na sociálních sítích a má za
následek pošramocení reputace a p etrvávající diskriminaci (Trottier 2014: 1). Takové
neopatrné zacházení se soukromím v prost edí internetu může díky nemožnosti
smazání digitální stopy podle autora vyústit až ke vzniku „zkažené identity“ jakožto
závažného a trvalého poškození jedincovy osobnosti.
V závislosti na stupni závažnosti narušení soukromí a psychické zdatnosti takto
zasažených lidí, to pak může v lepším p ípadě skončit trapasem a v tom nejhorším
sebevraždou. Nap íklad student Tyler Clementi si vzal v roce 2010 život, protože
neunesl, když jeho spolubydlící Dharun Ravi na sociální síti zve ejnil tajně po ízený
videozáznam zachycující jej p i sexu s jiným mužem (Trottier 2014: 1).
K poškozování identity v rámci sociálních sítí dochází často díky tomu, že si zde
lidé nějak vy izují své účty. Ve Facebooku tak mohou nap íklad vidět zbraň, která jim
umožní pomstít se svým bývalým partnerům, p átelům či zaměstnavatelům skrze
zve ejnění jejich různorodých tajemství. Na tento potenciál sociálních sítí Trottier
poukázal p íkladem naštvaného bratra, který vyzrazení své alkoholové skrýše sest e
oplatil tím,

že na Facebooku zve ejnil seznam jejích sexuálních partnerů, jenž

obsahoval také detaily jednotlivých styků. Z této události si tak dívka odnesla digitální
stigma, které způsobilo, že se na ni mohli začít dívat jinak jak její spolužáci, tak rodiče
či úplně neznámí lidé (Trottier 2014: 17).
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Odvážím se tvrdit, že spousta uživatelů sociálních sítí disponuje fotkami,
nahrávkami či jinými materiály, které by si rozhodně nikdy nep áli zve ejnit. Politik by
určitě nechtěl, aby světlo světa spat ila jeho fotka z bujaré oslavy narozenin a žádná
budoucí soudkyně by pravděpodobně neměla radost z toho, kdyby její zhrzený bývalý
p ítel vyslal na Facebook nahé fotky, na nichž je zachycena. Společenské postavení
zmíněných lidí je na takovéto p ešlapy náchylné více, ale dotknout se samoz ejmě
mohou i lidí, jejichž profese podléhá tolerantnější morální kontrole. Tím, zda
podobnými diskreditujícími materiály disponují mé informátorky a informáto i, se
budeme zabývat v jedné z axiálních kategorií, jež p ijdou na
metodologické části.
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adu hned po

3 EMPIRICKÁ ČÁST
3.1 Metodologie

3.1.1 Formulace výzkumných otázek
Ve svém výzkumu jsem si stanovila jednu hlavní výzkumnou otázku a t i podotázky.
Moje hlavní výzkumná otázka zní takto: Jaký postoj zaujímají vybraní uživatelé
a uživatelky sociálních sítí k otázce soukromí a dohledu na těchto platformách? V rámci
rozhovorů se svými komunikačními partnery a partnerkami jsem se navíc snažila nalézt
odpovědi na tyto výzkumné podotázky:
1) Které faktory působí ve prospěch a neprospěch jejich motivace k aktivitě na
sociálních sítích?
Dohled a s ním spojenou ztrátu soukromí v této práci vlastně pojímám jako elementární
nevýhodu sociálních sítí, jež spolu s dalšími negativními jevy stojí v opozici k jejich
výhodám. První výzkumnou podotázku jsem si pak položila z toho důvodu, že jsem
chtěla pochopit, které faktory mohou být tak silné, že tyto nevýhody zvládnou potlačit.
2) Na kolik se zajímají o své soukromí v rámci sociálních sítí a jaké kroky zde
případně podnikají k jeho ochraně?
Po odpovědi na tuto výzkumnou podotázku jsem pátrala z důvodu v současnosti častého
zneužívání uživatelských dat, které pak mohou vést až k vážným psychickým
problémům poškozených. Chtěla jsem tedy zjistit, jestli se mí komunikační partne i
a partnerky v sociálních sítích o své soukromí zajímají a zda si uvědomují, že jejich data
mohou být nejen využita nap íklad k podpo e prodeje, ale i zneužita k jejich
diskreditaci. V p ípadě p ítomnosti takového uvědomění je pak pro mě důležité také to,
jaké nástroje k ochraně soukromí participanti a participantky využívají.
3) Projevili se v určitých situacích na sociálních sítích jako dohlížitelé či jako
dohlížení?
Poslední výzkumnou podotázku jsem si pak kladla kvůli tomu, že v souladu s teoriemi
dohledových studií považuji dohled, jímž je společnost nasycena za silný mocenský
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aspekt a považuji za užitečné blíže zkoumat, jak s mocí dohlížitelů a určitou bezmocí
dohlížených nakládají mnou oslovení lidé.
3.1.2 Výzkumná strategie
Ve svém projektu používám kvalitativní strategii. Domnívám se, že mi tento druh
výzkumného designu díky své povaze umožnil získat mnoho zajímavých informací
v širším kontextu a větší hloubce od poměrně omezeného vzorku mých komunikačních
partnerů či partnerek (Hendl, 2005). Co na tomto způsobu vedení výzkumu také velmi
oceňuji je to, že mi umožnil rozší it mnou p edem p ipravené otázky o nové, jež zrovna
vyvstaly z individuálních pot eb daného rozhovoru. Tyto dodatečné otázky mi mnohdy
také nastínily p edtím nepoznaný potenciální směr ubírání mé práce.
3.1.3 Sb r dat
Pot ebná data jsem zde získala díky metodě zvané kvalitativní interview. Pomocí této
techniky jsem mohla v odpovědích zúčastněných hledat širší souvislosti a postupně se
tak dostávat ke stěžejnímu jádru jejich tvrzení (Hendl 2005). Interview jsem
samoz ejmě zahájila informovaným souhlasem. Komunikační partnerky a partne i se
tak dozvěděli, co s rozhovorem po jeho ukončení provedu a k čemu mi vyhodnocená
data budou sloužit. Aplikovala jsem data pomocí návodu tak, že jsem měla nachystané
ty nejdůležitější otázky, které p i dotazování nesmím vynechat, ale zároveň jsem měla
svobodu v tom zformulovat dotazy nové.
3.1.4 Výzkumný vzorek
Ve své práci se zabývám zkoumáním sociálních sítí, takže jsem své komunikační
partnery a partnerky hledala mezi lidmi, kte í je aktivně užívají. Nejd íve jsem začala
účelovým vzorkováním. Tento typ vzorkování mi s pomocí mého sociálního kapitálu
umožnil vybrat lidi, kte í mohou být pro můj výzkum obzvláště p ínosní. Posléze jsem
pokračovala metodou sněhové koule, což znamená, že jsem další účastníky a účastnice
svého výzkumu vybírala na základě doporučení těch p edchozích (Hendl, 2005).
Pokud jde o velikost vzorku, tak jsem považovala za vhodné provést rozhovor
minimálně s deseti lidmi. Vzorek jsem obohacovala tak dlouho, dokud jsem neměla
pocit, že jsem získala dostatečné množství pot ebných informací. P edběžně jsem si
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stanovila ideální počet lidí participujících na výzkumu na 15. Nakonec se mého
výzkumu účastnilo 17 uživatelů a uživatelek sociálních sítí různého věku, bydliště,
vzdělání i socioekonomického postavení. Spolupracovalo se mnou 9 žen a 7 mužů.
Nejmladší participantkou výzkumu je 18 letá studentka gymnázia a tou nejstarší pak 54
letá podnikatelka. Z Moravskoslezského kraje pochází 11 a z Prahy pak 5 zúčastněných.
3.1.5 Hodnocení kvality výzkumu

Kvalitu výzkumu lze posuzovat na základě kritérií validity (mě eno je to, co mě eno být
mělo) a reliability (za p edpokladu stálosti objektu by se p i opakování výzkumu došlo
ke stejným výsledkům). Jelikož jsem pro svůj výzkum zvolila kvalitativní strategii, tak
počítám s tím, že se bude vyznačovat vysokou validitou a nízkou reliabilitou tak, jak je
pro tento typ zkoumání p íznačné. Kromě vysoké validity pak mezi výhody této
strategie pat í ještě vlastnosti jako inovativnost, vysoká míra porozumění a vhled
(moodle.fhs.cuni.cz 2017). Jsem si plně vědoma nízké reliability svého výzkumu a také
nemožnosti jeho zobecnění. Tato kritéria jsou však pro optiku kvalitativního výzkumu
vedlejší. Primární roli zde totiž hraje zejména snaha o hloubkové porozumění (Hendl
2005).
Kvalitu výzkumu jsem se snažila posílit tím, že jsem pracovala na jeho
důvěryhodnosti, p enositelnosti, hodnověrnosti a potvrditelnosti. Výzkumu jsem
věnovala dostatek času, pracovala jsem svědomitě, pravidelně jsem se radila ohledně
svých dalších postupů s vedoucím práce a snažila jsem se, aby zde byly čitelné jak mé
motivace, tak jednotlivé kroky (Hendl 2005).
3.1.6 Analýza dat
Pokud jde o analýzu dat, tak jsem částečně vycházela z metody zakotvené teorie
(Strauss a Corbinová, 1999). To znamená, že jsem rozhovory zpracovávala pomocí
otev eného, axiálního a selektivního kódování s možností mezi nimi p echázet.
Rozhovory jsem p episovala a pro výzkum zajímavá místa jsem opat ovala kódy, ke
kterým jsem se opakovaně vracela v průběhu celého výzkumu.
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3.2 Popis axiálních kategorií:
V následující části své práce se věnuji těmto axiálním kategoriím: Proč být na
sociálních sítích: „Mají to všichni“, „Je to povinnost i zábava“; Proč nebýt na sociálních
sítích: „O čem se dál bavit?“, „Žere to čas“, Zkreslení reality; Individuální p ístupy
k soukromí v rámci sociálních sítí: Personalizace a smíšené pocity, Hranice soukromí,
P ekročení hranice; Strach o soukromí a individuální způsoby jeho ochrany; Dohled
a vztahy: Rodinný dohled, P átelský dohled, Partnerský dohled; Dohled a zaměstnání.
3.2.1 Proč být na sociálních sítích
Když jsem se snažila odpovědět si na svou výzkumnou otázku Jaké výhody a nevýhody
spatřují vybraní uživatelé sociálních sítí v participaci na daných platformách?, pátrala
jsem po důvodech, které svědčí pro angažovanost mých výzkumných participantů
a participantek zejména na Facebooku, Instagramu či LinkedInu. Dala jsem si za úkol
povšimnout si, do jaké míry je zde užívání sítí zábavou, povinností, zvykem či jakousi
stádností.
„Mají to všichni“
Musím íci, že symptom „ovčího stáda“, o kterém psali také Bauman a Lyon (Bauman,
Lyon 2013: 32), se zde projevil velmi silně. Na otázku Proč využíváte sociální sítě?
odpovědělo argumentem ve stylu „protože to mají všichni“ explicitně hned pět mých
komunikačních partnerů a partnerek. Troufnu si navíc tvrdit, že tento efekt byl patrný
také u některých dalších z nich s tím, že pouze zůstal nevysloven.
Skutečnost, že sociální sítě používají „všichni“ nás p irozeně utvrzuje v tom, že
bychom zde měli být aktivní také, čímž vede k působení sociálního tlaku. Tento tlak je
dokonce tak silný, že pokud bychom zde chtěli absentovat, můžeme se bát až jisté
formy společenského vyloučení. O strachu z vyloučení ve spojitosti se sociálními sítěmi
jsme se dozvěděli již od Baumana a Lyona (Bauman, Lyon 2013) a zde tento strach
p ímo vyjad uje jedna moje participantka, když mi na otázku Proč využíváte sociální
sítě? odpověděla následovně:
No, já se přiznám, že jsem se tomu dlouho bránila a nechtěla jsem to mít.
S příchodem na vysokou jsem se tomu ale podřídila a Facebook si založila. Měla
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jsem strach z toho, že si tam všichni udělají nové přátele, budou se tam
organizovat společné akce, já o tom nebudu vědět a zůstanu mimo partu. (Ivana
B., mediální studia)
Z této citace tak vyplývá, že i pokud máme stabilní p átele a rodinné zázemí, můžeme
se někdy cítit zranitelní v otázce společenského vyloučení p edevším tehdy, když čelíme
životním změnám a chystáme se vstoupit do nového prost edí. V tomto p ípadě to byl
nástup na vysokou školu, ale můžeme si zde stejně dob e p edstavit také nástup do
zaměstnání, změnu zaměstnání nebo t eba také různé záležitosti zájmového charakteru.
Jednoduše se můžeme bát, že nám naší absencí na „síti“ něco unikne.
Slovo „všichni“ však v odpovědích, které jsem dostávala, sehrálo ještě
minimálně jednu důležitou roli – slouží totiž jako určitá legitimizace dohledu, pop ípadě
naší lhostejnosti vůči němu. Zdá se totiž, že se kontroly nebojíme, když jí podléhají
i ostatní a jsme v tom tak nějak všichni spolu. Mezi všemi ostatními, kte í užívají
sociální sítě pravděpodobně pociťujeme iluzi bezpečí a můžeme mít tendenci si myslet,
že zrovna na nás není p ece nic moc až tak zajímavého, že bychom si nějaký
systematický dohled „zasloužili“. Díky tomu lze nabýt pocit, že není tolik pot eba
studovat smluvní podmínky sociálních sítí nebo zde zvláště dbát na nastavení soukromí:
Neřeším to proto, že když se podívám do okolí, tak vidím, že to fakt používají
všichni. Když to má moje rodina a kamarádi, tak mi postě přijde zbytečné to číst
a nějak zvlášť se tím zabývat. Pro nějaké sledování určitě existují zajímavější lidi
než jsem já. (Iveta D., mediální studia)
Skutečnost, že to dělají „všichni“ dokonce některé mé komunikační partnerky
uklidňuje

pokud

jde

o

posílání

jejich

intimních

fotografií

prost ednictvím

facebookového messengeru. Takové praktiky díky vysoké mí e účasti svých vrstevnic
na nich považují za normu. Jedna participantka výzkumu se mi svě ila s tím, že takové
fotky v rámci messengeru sice ještě neposílala, ale v budoucnu je takto nejspíš pošle,
protože to hodnotí jako běžné.
Vidíme tedy, že slovo „všichni“ sehrálo v mém výzkumu jednak roli jakési
výstrahy společenského tlaku, kdy nebýt se všemi jako by znamenalo být sám. Navíc
mohlo mít také vliv na chování lidí, kte í se mnou na výzkumu spolupracovali i p ímo
v rámci sociálních sítí a to ať už jde jak o péči věnovanou nastavení soukromí, tak
o povahu zde zve ejněného obsahu.
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„Je to povinnost i zábava“
Participanti a participantky mého výzkumu měli většinově sklon k tomu považovat za
důvod svého setrvávání na sociálních sítích víceméně jakousi směsici povinnosti
a zábavy. To podle mého názoru do jisté míry opět souvisí s již výše zmíněným faktem
obecně velké angažovanosti lidí na sociálních sítích. Je tedy povinnost být tady taky
a zároveň zábava moci zde sledovat absolutní většinu svých p átel, se kterými bychom
za jiných okolností nemohli být tak často v kontaktu.
Důvody, proč mí komunikační partne i a partnerky považují své setrvávání na
sociálních sítích za užitečné, jsou různé. Jedním z nich je již zmiňovaný strach
z vyloučení a sociální tlak, kvůli němuž se mohou cítit povinni vykazovat zde určitou
činnost. Jedna participantka výzkumu se nap íklad kvůli své nižší aktivitě v rámci
Facebooku občas cítí zásluhou své kamarádky provinile:
Ona mě třeba kritizuje za to, že se o naše společné kamarády podle ní
nezajímám. Vychází z toho, že je totiž prý na Facebooku jako dostatečně
nesleduju a nereaguju na jejich příspěvky. Kroutí hlavou nad tím, jak nemůžu
vědět, že jsou zrovna, co já vím, třeba v Mexiku nebo že udělali státnice, když to
tam sdíleli. Já se pak cítím trochu provinile a snažím se tam pak víc zapojovat,
ale jsem spíš ten typ, co takové věci probere raději osobně. (Petra D., studentka
pedagogiky)
Zmíněná kamarádka tak zde hraje roli jakéhosi kontrolora sociálního ádu a snaží se
mou komunikační partnerku ve svých očích normalizovat. Ta pak cítí povinnost v rámci
sociálních sítí vykazovat větší aktivitu, což se jí st ídavě da í.
Někte í mí komunikační partne i a partnerky se mohou cítit povinni užívat
sociální sítě také z pracovních důvodů. To se projevuje hlavně v p ípadě profesionální
pracovní sítě LinkedIn. P ímý pokyn k jejímu využívání dostal nap íklad manažer
Petr Z.:
Vedení firmy nám na schůzi společně s nějakými odborníky z lidských zdrojů
vyloženě sdělilo, že mít profil na LinkedInu a dělat tam jméno firmě je vyloženě
naše povinnost. Vůbec o tom s námi nediskutovali, vyfotili nás na profilové
obrázky, dali nám za úkol vymyslet si tam nějaký rádoby motivační citát a pak
zkontrolovali, že jsme tam skutečně registrováni. (Petr Z., manažer)
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Takové praktiky zaměstnavatele potvrzuje i marketingová pracovnice Lucie I. a student
psychologie Ond ej Z., který má za sebou praxi v oddělení lidských zdrojů. Oba totiž
rovněž dostali od svých nad ízených obdobné pokyny. Lucie musí být aktivní na
Facebooku, aby se dozvěděla něco nového o svých „cílových skupinách“ a dokázala se
do nich lépe vcítit. Ond ej zase v rámci Facebooku i LinkedInu „loví“ odborníky nebo
ově uje jejich kvality. Petr, Lucie i Ond ej zde sice berou svou aktivitu v rámci
sociálních sítí jako povinnost, ale na druhou stranu si také sami uvědomují, jak mohou
využít jejich potenciál ve svůj prospěch a o kolik důležitých kontaktů a zajímavých
p íležitostí by se v opačném p ípadě ochudili.
Nap íklad Facebook označili ve spojitosti se zaměstnáním jako „shromaždiště
kontaktů“ také další čty i lidi, s nimiž jsem vedla rozhovor. Toto shromaždiště pak
u některých z nich obsahuje až kolem 1000 p átel, což skutečně p esahuje d íve
zmiňované Dunbarovo číslo. Je tedy jasné, že mezi těmito lidmi nemusí být pouze ti, se
kterými bychom se rádi pobavili t eba nad hrnkem kávy, ale také ti, s nimiž nás pojí
méně p átelské a více zištné zájmy. Z níže uvedeného p íkladu je pak patrné, že z této
částečné povinnosti být na sociálních sítích dokáží mnou oslovení lidé udělat svou
p ednost a někte í z nich z ní dokáží vytěžit opravdu maximum:
Petr Z.: Já si na Facebooku záměrně nechávám co nejvíc „přátel“
a neodstraňuji ani lidi, které fakt neznám nebo je nemusím. Člověk nikdy neví,
kdy se mu můžou takové kontakty hodit. Běžně se mi stává, že toho využívám
třeba když potřebuji navázat kontakt s potenciálními klienty nebo obchodními
partnery.
Já: Jak toho konkrétně využíváte?
Petr Z.: Lidi, které chci oslovit si třeba najdu na Facebooku nebo Instagramu
a snažím se zjistit, co mají rádi a jestli máme společné přátele. Pokud ano, tak si
klidně i vymyslím, že jsme se už přece potkali na nějaké akci, zeptám se, jak se
má jejich pes, jestli pořád hrají basketbal a podobně. I když o tom, že se známe
třeba nejsou zpočátku přesvědčení, je jim hloupé říct, že mě vidí poprvé. Raději
na tu hru přistoupí a sami tomu uvěří. Pak se mi s nimi už jedná daleko lépe.
(Petr Z. manažer)
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Tento komunikační partner tak demonstruje, jak je možné na základě informací
zjištěných na sociálních sítích účinně manipulovat. Popsal zde své praktiky, které
využívá ve vztahu k pracovní sfé e, ale my si můžeme p edstavit, že by podobné
manévry mohly být uskutečňovány také v oblasti soukromí.
Výše jsem demonstrovala způsob, jakým mohou být sociální sítě (hlavně
Linkedin a Facebook) pro mé komunikační partnery a partnerky povinností
z pracovního hlediska. Buď k tomu vyloženě dostanou pokyny nebo sami zjistí, že
jejich absence zde by je p ipravila o mnohé výhody. Pro mou další výzkumnou
participantku Veroniku P., jež se živí jako blogerka, jsou sociální sítě povinností v ještě
základnějším slova smyslu, p ímo totiž ztělesňují její zaměstnání:
Ta moje práce je vyloženě postavená na přítomnosti na co nejvíce sociálních
sítích. Musím tady být maximálně aktivní a zajímavá. Sdílet s těmi lidmi fakt co
nejvíc, aby si ke mně utvořili vztah a zároveň sledovat ostatní, ať jsem v obraze.
Je to moje pracovní povinnost, ale zároveň koníček. (Veronika P., blogerka)
U této komunikační partnerky, jež pociťuje pot ebu zalíbit se na sociálních sítích co
nejvíce lidem a potažmo co nejvíce reklamním inzerentům, byla ve srovnání s ostatními
výzkumnými participanty tendence p etavit se v digitálním prost edí na zboží tak, jak to
v teoretické části naznačili Bauman s Lyonem, patrná nejmarkantněji (Bauman, Lyon
2013: 41).
P es Veroniku, která se o sociálních sítích explicitně zmínila jako o svém
koníčku, se můžeme konečně p esunout k tomu, k čemu mají být sociální sítě podle
svých tvůrců a jejich různorodých sloganů patrně využívány primárně – k zábavě.
Osm mých komunikačních partnerek a partnerů v rozhovoru explicitně prohlásilo, že
jsou pro ně sociální sítě zábava, že je to tam baví, rádi tam tráví čas a podobně. Zábava
je také faktorem, který má podle Baumana s Lyonemem kompenzovat to, že zde
podléháme komplexnímu dohledu (Bauman, Lyon 2013). Tuto zábavnost lidé, s nimiž
jsem vedla rozhovor, viděli p edevším ve skutečnosti, že zde nalézají různorodou
inspiraci (zejména v rámci Instagramu a Pinterestu), nástroj rychlé komunikace s p áteli
(ten zde ztělesňuje Messenger) a taky možnost po ádat akce, na kterých se pak dá zažít
zábava i v reálném životě (pro tyto účely je nejefektivnější Facebook).
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O sociálních sítích jakožto o zdroji inspirace se vyjád ili čty i lidé, kte í se na
výzkumu podíleli. Tito uváděli, že zde nap íklad objevují nové recepty na zdravá jídla,
zajímavé výlety, módní i business trendy, ale také zdroje motivace k hubnutí,
zdokonalování fyzické kondice či obecnému seberozvoji.
Deset mých komunikačních partnerů a partnerek uvedlo, že používají Facebook
a s ním spojený Messenger hlavně jako prost edek rychlé komunikace. Někte í z nich
díky němu mohou sdílet své zážitky i s p áteli, kte í žijí v zahraničí a jinak by s nimi
ztratili kontakt. Kvůli tomu, že je Messenger zdarma a umožňuje jak posílání zpráv, tak
audio i video hovory, nahradil pro některé z nich i d ívější způsoby komunikace. Tím se
sociální sítě podle mého názoru p ibližují Foucaltově podmínce zavedení utilitárních
způsobů komunikace a p erušení jiných, jež platí pro povahu potenciálního nástroje
ovládání lidí a pečlivého využívání jejich schopností (Foucault 2000).
Se všemi přáteli už komunikuju výhradně skrze messenger. Je to totiž
nejrychlejší a navíc zadarmo. Když tam někdo není moc aktivní a neodpovídá
mi, tak mě vyloženě obtěžuje ozvat se mu třeba skrze sms nebo mu zavolat.
(Lukáš P., student práv)
Tento účastník výzkumu zde poukázal na to, že jej už obtěžuje kontaktovat lidi skrze
jiné prost edky komunikace. Můžeme si tedy domyslet, že občas místo toho, kdo není
na Messengeru k zastižení, oslovíme toho, kdo zde k okamžité komunikaci p ipraven je,
čímž se znovu projevuje efekt společenského vyloučení zap íčiněný neaktivitou na
sociálních sítích.
T i lidé, kte í se mého výzkumu účastnili, tvrdili, že na Facebooku oceňují to, že
jej mohou velmi často využívat k organizaci různých událostí a to jak s p áteli, tak se
svými spolupracovníky. Jako p íklady takových akcí pak uvedli jak různé „meetingy“
a „brainstormingy“, tak grilování, oslavy narozenin nebo t eba organizované túry.
V rámci této části práce jsme měli možnost nahlédnout množství motivací, jež
mé komunikační partnery a partnerky podněcují k tomu, aby na sociálních sítích byli
aktivní. Pat í sem nap íklad fakt, že „to mají všichni“, který mimo jiné poukazuje na
sociální tlak a strach z vyloučení. Motivací je také to, že je to baví, což se projevuje
t eba tím, že zde hledají inspiraci. Nicméně zde pro některé z nich patrně největší roli
sehrává povinnost vyvstávající z požadavků zaměstnavatele či p ímo pracovní náplně.
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3.2.2 Proč nebýt na sociálních sítích
V souladu se svou druhou výzkumnou otázkou jsem se zajímala také o to, jaké
nevýhody spat ují mí komunikační partne i a partnerky v rámci sociálních sítí. Tyto
jejich odpovědi pak adím pod argumenty, jenž mohou uživatele od sociálních sítí
odrazovat a pro někoho možná tvo it důvod, proč na sociálních sítích nebýt či zde
vykazovat minimální aktivitu.
„O čem se dál bavit?“
T i účastníci výzkumu uvedli, že zaznamenali negativní vliv sociálních sítí na p irozený
tok reálné konverzace. Vyjád ili se v tom duchu, že p ílišné sdílení informací v online
prost edí může vést k situaci, kdy o sobě lidé vlastně ví témě všechno a ubývá témat,
která by mohla být probrána osobně:
Byla jsem asi po roce posedět s kamarádkou a ona mi vyjmenovala všechno, co
jsem za tu dobu dělala, protože o tom věděla díky Facebooku a Instagramu. Říká
mi třeba „jo, ty jsi byla tam na výstavě a taky chodíš na kafe do té nové kavárny,
jo a musím říct, že máš fakt super fotky z Erasmu, jde vidět, že ses měla super“
a já pak fakt jako nevím, o čem se dál bavit, když už vlastně všechno ví.
(Veronika P. blogerka)
P íklad Veroniky demonstruje její velmi intenzivní sdílení na sociálních sítích a na
druhou stranu také soust eděný „dohled“, který jí zde věnuje její kamarádka. Aby však
byl naplněn omezující vliv sociálních sítí na klasickou konverzaci, nemusí být tento
p edpoklad intenzivního sdílení s dohledu p ítomen. Stačí si nap íklad psát
prost ednictvím messengeru:
Mám pocit, že občas přijdu domů a už přítelkyni nemám co nového říct. Všechno
jsem jí totiž už přes den napsal. (Daniel L., programátor)
Pro některé lidi, kte í se mnou na výzkumu spolupracovali tak skutečně platí, že sociální
sítě mohou, tak jak jsem již naznačila výše, omezovat ostatní druhy komunikace. V tuto
chvíli se však nesmíme nechat unést pouze jednostranným pohledem na věc.
Povšimněme si také jejich opačného efektu.
Blogerka Veronika, jejíž výpověď nás výše upozornila na omezování
normálního toku konverzace, je zároveň p esvědčena, že naše aktivita na sociálních
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sítích může za určitých okolností běžnou konverzaci naopak nastartovat nebo
povzbudit. Takový názor p ímo vyjád ily i další dvě komunikační partnerky.
Upozornění na nějaký online p íspěvek může podle nich vytvo it něco jako rezervoár
témat, z něhož můžeme postupně vytahovat vhodná témata sloužící jak k zahájení, tak
obohacení běžné konverzace. Na otázku, zda sociální sítě spíše prospívají či potlačují
reálnou konverzaci očima mnou vybraných jednotlivců tak zde nejsem schopna
poskytnout jednoznačnou odpověď.
„Žere to čas“
Za velkou nevýhodu sociálních sítí považuje 11 mých komunikačních partnerů
a partnerek to, že jim, jak někte í sami podotkli, „žerou čas“. Šest z nich uvedlo, že
množství času, které zde tráví občas jednoduše nedokáží kontrolovat a někdy jsou
vyloženě nep íjemně p ekvapení, když se p istihnou, jak dlouho se tam zdrželi:
Chci si udělat přestávku od učení, tak se kouknu na Instagram. Pak ale najednou
zjistím, že jsem tam byla dvě hodiny! Občas si připadám až závislá, proto jsem si
to chtěla i několikrát zrušit. Nejhorší na tom je, že si z toho většinou ani nic
neodnesu. Žádné vyloženě zajímavé informace nebo tak... (Lenka Z., studentka
gymnázia)
Lenčina odpověď v tom stylu, že jí čas zde strávený nakonec nic úplně „nedává“ do
jisté míry souvisí s tvrzením Lyona o tom, že zde nevýhody sledování v jistém směru
p evyšují nad výhodami v podobě poskytované zábavy (Bauman, Lyon 2013: 51).
Někte í mí komunikační partne i a partnerky možnost „zabíjení času“ zároveň hodnotili
kladně v p ípadech, kdy by se jinak nudili t eba p i čekání v adě nebo na vlak. Čty i
dotazovaní se domnívají, že mají čas, který zde tráví, plně pod svou kontrolou
a nevyhodnocují tak tento aspekt jako nevýhodu.
Zkreslení reality
Dvě mé komunikační partnerky jako nevýhodu sociálních sítí vyhodnotily také to, že
zde podle nich může docházet k nějakému zkreslení reality. Na problém tohoto
zkreslení jsem upozornila v teoretické části když jsem psala o tom, jak se díky dohledu
ze strany analytických nástrojů a jejich systémovému vyhodnocování našich dat
uzavíráme v jakési „filtrační bublině“, v níž je nám p edkládán jen určitý druh informací
(Bauman, Lyon 2013). To může být velký problém pokud nap íklad Facebook
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využíváme jako kanál zpráv nebo jako médium, které do jisté míry může ovlivňovat
naše volební a jiná důležitá rozhodnutí:
Já se nedívám na zprávy, takže ten Facebook využívám místo nich. Akorát teda
podle mě takový typ zpráv dost zkresluje. Desetkrát mi tam třeba může
naběhnout, že venku sněží, ale zmínka o Sýrii ani jedna... (Petra D., studentka
pedagogiky)
Bojím se toho, jak se ty informace, které o mě mají, můžou využít k manipulaci.
Teď jsem četla, že když byly prezidentské volby v USA, tak se stalo, že
sympatizantům s Hillary byl předkládán speciálně navržený obsah vysvětlující,
proč by měli volit Trumpa. (Pavlína Š., mediální studia)
Výše naznačená problematika se již velmi týká dohledu, personalizace a také jistého
narušování sféry soukromí, které mí komunikační partne i a partnerky v rámci výzkumu
sami hodnotili jako velmi intenzivní nevýhodu, jež je spojená jak se sociálními sítěmi,
tak s internetovými aplikacemi obecně. Problematice soukromí, která vlastně podléhá
mé první výzkumné podotázce, jsem však v této práci vyhradila větší prostor a blíže se
jí věnuji v následujících odstavcích.
3.2.3 Individuální p ístupy k soukromí v rámci sociálních sítí
Devět lidí, se kterými jsem vedla rozhovor, vyloženě uvedlo, že jim vadí, jak citlivým
se zde jejich soukromí stává. Domnívám se však, že mohli často íci, že jim ztráta
soukromí vadí pouze jakožto nějakou zaběhnutou frázi a nemusí mít žádnou
specifičtější p edstavu o tom, co pro ně vlastně ztráta soukromí v rámci sociálních sítí
p edstavuje. Je možné, že si často neuvědomují, že jsou to p edevším oni, kdo
produkuje citlivé informace a účastní se tak na takzvaném DIY dohledu, jenž byl
zmíněn v teoretickém úseku práce (Bauman, Lyon 2013). Proto jsem se rozhodla níže
pojednat konkrétní projevy toho, co pro ně soukromí může z různých úhlů pohledu
znamenat.
Personalizace a smíšené pocity
V p edchozí části textu, kde jsem se věnovala sociálním sítím z pohledu „zkreslení
reality“, se dvěma mým komunikačním partnerkám nelíbila manipulovatelnost uživatelů
sociálních sítí spojená s personalizací obsahu. Tou jsem se v tomto místě rozhodla
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zvlášť zabývat z toho důvodu, že je na ní dob e demonstrovatelné to, jaký mají moji
komunikační partne i a partnerky k dohledu a potlačování soukromí smíšený vztah.
Většina služeb spojených s dohledem poskytuje již zmíněný mix, kde je na jedné straně
užitečnost či zábava a na straně druhé pak vytěžování uživatelských dat.
Pokud jde o participanty a participantky mého výzkumu, tak se nad personalizací
vyloženě v negativním slova smyslu pozastavovali čty i z nich. Tito dokonce uváděli,
že je personalizace vyloženě děsí a jsou zvědaví, kam až v budoucnu zajde. Na druhou
stranu však p iznávali, že si na tyto její negativní dopady vzpomenou pouze výjimečně.
Po většinu času tomu nevěnují pozornost a jsou tak v klidu.
Sedm oslovených projevovalo ohledně personalizace smíšené pocity a nemohli se
rozhodnout, zda s ní spíše sympatizují či nikoli. Důvodem této jejich částečné nelibosti
však nebyla pouze ztráta soukromí, ale také nevhodnost nabízeného obsahu – tedy
nedostatečná personalizace nebo personalizace vycházející z nevhodných dat. Konečně
pět oslovených na personalizaci spat ovalo jen samá pozitiva. Tito lidé si zde dohled
buď vůbec nep ipouštěli nebo si byli plně vědomi jeho DIY charakteru a své vlastní
zodpovědnosti.
Pokud jde o personalizaci, tak jsem zde poukázala na problém výzkumných participantů
a participantek rozhodnout se, zda tento jev považují za p ílišné narušení soukromí či
nikoliv. Nyní se podíváme na to, které aspekty ztráty soukromí již považují za skutečně
nevyžádané, co pro ně p edstavuje hranici mezi soukromým a ve ejným a jak si tuto
hranici prost ednictvím různých nástrojů vymezují.
Hranice soukromí
Zajímalo mě, kde vidí participanti a participantky mého výzkumu pomyslnou hranici
mezi ryze soukromým a ve ejným obsahem. Ptala jsem se jich tak mimo jiné i na to,
které p íspěvky podle nich již na sociálních sítích nemají co dělat. Za hranicí ve ejných
p íspěvků se většině z nich zdály p íliš vyzývavé fotografie, p íspěvky spojené
s užíváním alkoholu či měkkých drog a statusy, v nichž dochází k takzvanému vylévání
srdce. Několik z nich pobu ovalo také sdílení fotografií s malými dětmi, neboť si dob e
uvědomovali s tím spojená rizika. Dvě moje komunikační partnerky projevily striktní
nesouhlas také se sdílením fotografií z těhotenského ultrazvuku:
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Když si to tak vezmu, tak ty ženské tam pak sdílí fotky zevnitř sebe, což mi už
připadá fakt moc. Já bych to ukázala pár nejbližším a konec. (Zuzana H.
recepční)
P estože jsem v teoretické části zacházela s hypotézou, že se dnes hranice mezi
soukromým a ve ejným stírá (Bauman, Lyon 2013), když pominu problematiku
personalizace, většina dotazovaných poměrně ost e vymezit zmiňované hranice ještě
dokázala. Nyní, když už víme, které typy p íspěvků by participanti a participantky
výzkumu na sociální sítě neumístili, můžeme se podívat na to, zda se tito lidé za své
hranice dostali někdy v minulosti či zda by je na základě nějakého exitujícího
diskreditujícího obsahu mohli p ekročit nedobrovolně i aktuálně t eba zásluhou někoho
jiného.
P ekročení hranic
Za velice zajímavý považuji fakt, že naprostá většina mých komunikačních partnerů
a partnerek v minulosti sdílela soukromě nebo dokonce ve ejně obsah, který dnes
považuje za diskreditující. Zde se jedná p edevším o neuvážená vyjád ení v rámci
facebookových „statusů“, opilecké a jiné nep íliš reprezentativní fotografie a v p ípadě
žen pak zejména o zasílání intimních fotografií svým partnerům prost ednictvím
Messengeru. Nejcitlivější údaje jsou podle účastníků výzkumu obsaženy právě v rámci
Messengeru. Nacházejí se zde mnohem podrobnější informace než ty, které máme
možnost naleznout v mailu či sms zprávách. Díky „uživatelsky p ívětivému“ prost edí
se totiž v rámci této aplikace daleko více rozepisujeme a sdílíme zde detailní pracovní
a p edevším soukromá sdělení. Potenciál dohledového využití této aplikace jak
v marketingu, tak v jiných sférách je tedy obrovský. To si uvědomuje i jedna moje
komunikační partnerka, jež pojala podez ení, že tohoto potenciálu bylo využito právě
v jejím p ípadě:
Sháněla jsem štěpkovač na větve a psala jsem si o tom s přítelem na messengeru.
Nezadávala jsem to do vyhledávače ani nikam jinam v rámci internetu.
Vzhledem k tomu, že si nepřipadám jako typická cílová skupina štěpkovače, mě
pak dost vyděsilo, když se mi začala reklama na něj zobrazovat na Facebooku
i mimo něj. Představa, že si někdo čte moje soukromé zprávy je pro mě šílená.
(Ivana B, mediální studia)
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Messenger a intimní fotografie
P ípad, kdy messenger figuroval v dohledu pouze jako nástroj v rukou konkrétních
narušitelů soukromí popisuje jiná participantka mého výzkumu, které se p ed lety její
spolužáci ze st ední školy nabourali do facebookového účtu:

Spolužáci po mně šli v učebně na počítač a já se zapomněla odhlásit. Měli celou
hodinu na to, aby si udělali printscreeny mých konverzací a stáhli nějaké fotky.
Celé to pak, zprvu ve srandě, použili proti mě. Pak to ale třeba zapříčinilo i to,
že jsem se se spoustou lidí pohádala kvůli tomu, co jsem si třeba s někým psala.
Měli tu výhodu, že mě najednou viděli jako otevřenou knihu a oni sami nic
vysvětlovat nemuseli. (Sandra L., rodičovská dovolená)
V p ípadě mého výzkumného vzorku se ženské participantky ukázaly v otázce
zve ejnění obsahu Messengeru jako zranitelnější a to p edevším kvůli tomu, že v rámci
něj 6 z nich posílá nebo někdy posílalo svým partnerům choulostivé fotografie. Mužští
participanti mého výzkumu byli p evážně pouze pasivními p íjemci těchto snímků.
Pouze ve dvou p ípadech ekli, že své fotky podobného charakteru někdy také posílali.
Zároveň však shodně dodali, že jejich p ípadné zve ejnění by jim bylo víceméně jedno,
protože odhalená fotka s obličejem od pasu nahoru jim p ijde neškodná a do fotek, jež
zahrnují

oblast

od

pasu

dolů

pak

nezahrnují

obličej,

takže

jsou

témě

neidentifikovatelné.
Stejnou důmyslnost však můžeme p isoudit také mým ženským participantkám,
které v rozhovorech prokázaly velkou míru uvědomění si faktu, že tyto fotky mohou být
díky nehodě či lsti zve ejněny. Proti p ípadné diskreditaci se tyto ženy chrání tím, že
fotografie tohoto charakteru posílají tak, že jsou na nich témě neidentifikovatelné, čili
opět bez obličeje nebo tak, že se na nich podle svých slov jednoduše nemají za co
stydět:
Když posílám tyhle fotky, tak počítám s tím, že by se někdy mohly dostat ven
a podle toho taky vypadají. Většinou na nich nemám hlavu. (Pavlína Š., mediální
studia)
Pokud už je do snímku obličej zahrnut, jedná se zpravidla o fotky, které by jim naopak
namísto diskreditace mohly podle jedné mé komunikační partnerky dokonce zvýšit její
popularitu:
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Já bych sama veřejně nesdílela nějakou sexy fotku ve spodním prádle, protože
bych dostala nálepku nějaké laciné holky. Pokud by se ale náhodou dostala ven
fotka, kde vypadám fakt dobře, tak by mi to vůbec nevadilo a už bych pak jen
sbírala lajky (smích). (Veronika P., blogerka)
Jedna moje komunikační partnerka se mi svě ila s tím, že do prost edí internetu vyslala
odhalenou fotografii, za kterou se dnes opravdu stydí, a která by ji podle jejího soudu
mohla i dnes poškodit. Jednalo se o fotku ve spodním prádle, kterou ve svých 14 letech
umístila na tehdy populární sociální síť líbímseti.cz:
Byla jsem úplně blbá, dneska si fakt klepu na čelo. Myslela jsem si, že je to
v pohodě, že je to vlastně jenom jako kdybych byla v plavkách, no. Že je to
problém, jsem si uvědomila až když mi začali psát nějací úchyláci. (Petra D.,
studentka pedagogiky)
Zranitelnost mladých dívek není v tomto ohledu nijak p ekvapující a vlastně jen
doplňuje mozaiku celkové zranitelnosti teenagerů v prost edí internetu. Je jen otázkou,
zda budou svých dnešních počinů v kyberprostoru dnešní teenage i později litovat nebo
zda z nich udělají normu. V rámci této diplomové práce však nemám prostor ani
odpovídající výzkumný vzorek k tomu, abych se mohla touto problematikou blíže
zabývat.
Když odhlédneme od jejich historických počinů, pak ve finále není diskreditující
potenciál fotografií takového charakteru pro mé participantky až tak velký, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Moje komunikační partnerky si totiž jak se zdá opravdu
uvědomují nebezpečí jejich úniku a aktuálně neposílají fotky, které by je mohly
společensky znemožnit. Všechny shodně potvrdily, že posílání takových fotek je dnes
jakousi společenskou normou, a že by tak jejich únik nevyvolal velký rozruch.
„Party hard“
V rámci této podkapitoly jsme se zatím věnovali diskreditujícímu potenciálu
Messengeru a intimních fotek. Nyní se p esuneme k další problematické oblasti, jež
ztělesňují p íspěvky s pracovním názvem „party hard“. Hned 9 mých komunikačních
partnerů a partnerek uvedlo, že se někdy v rámci sociálních sítí vyskytlo na p íspěvku
z večírků, s nimiž by dnes už nechtěli mít nic společného. P íspěvek takového
charakteru sdíleli buď sami nebo na něm byli v dobrém rozmaru označeni svými
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„p áteli“, kte í se jeho možnými diskreditačními následky buď nezabývali nebo se
rozhodli ostatní a často i sebe takovým rizikům ve prospěch „vyšší zábavy“ vystavit. Je
zde však samoz ejmě možná také kombinace – dva participanti výzkumu se dnes totiž
současně stydí jak za fotky, které sdíleli sami, tak za ty sdílené někým jiným.
Zaznamenala jsem pět odpovědí, kdy lidé, kte í se účastnili na mém výzkumu, litovali
toho, že na sociální sítě v minulosti sami umístili nějaký p íspěvek spojený s večírky
a s nimi často souvisejícími látkami - alkoholem či marihuanou.
Lumír J.: Dříve jsem tam jako velký drsňák samozřejmě přidával fotky ve stylu
„party hard“ s lahví vodky a jointem v ruce. Dneska už bych takové věci určitě
nesdílel.
Já: A smazal jste posléze takové příspěvky ze svého profilu?
Lumír J.: Ne, no. Asi je čas na promazání ještě předtím, než si začnu hledat
práci (smích). (Lumír J., student práv)
Šest odpovědí zase svědčilo o tom, že byli v takovémto p íspěvku z bujaré akce
označeni někým jiným. K tomu se vyjad uje i zde citovaná komunikační partnerka:
Na jedné fotce jsem byla zachycena jak hraju na kytaru už v dost špatném
společenském stavu. Pak mě zarazilo, že se ta fotka líbila spoustě lidí a já
nevěděla, jestli „lajky“ přibývají proto, že se jim líbilo, jak hraju nebo proto, že
se smějí, jak moc jsem mimo (smích). Takže jsem pak poprosila o její odstranění
a bylo mi vyhověno. (Petra D., studentka pedagogiky)
„Vylévání srdíčka“
Kromě soukromých zpráv a intimních či večírkových fotografií trápily mé komunikační
partnerky a partnery na sociálních sítích také p íspěvky, ve kterých si d íve stěžovali na
svou životní situaci. Čty i z nich uvedli, že by byli radši, kdyby podobné p íspěvky
v minulosti nesdíleli a domnívají se, že na ně mohly vrhat špatné světlo.
Pavlína Š.: Různě jsem si tam „vylívala srdíčko“. Napsala jsem tam třeba, co si
myslím o škole a jak mě všechno štve. Teď už samozřejmě vím, že to jsou úplné
kraviny a chtěla jsem být jenom zajímavá.
Já: A smazala jste posléze takové příspěvky ze svého profilu?
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Pavlína Š.: Ne, myslím si a pevně doufám, že si nikdo nedá tu práci s tím dívat se
tak hluboko do mé minulosti. (Pavlína Š., mediální studia)
Sociální sítě jsou, jak jsem pojednala v teoretické části, samoz ejmě také místem
různých odplat. Takže to, že si zde stěžujeme, můžeme také spojit s tím, že na
pomyslného strůjce svého neštěstí zde také p ímo ukážeme prstem.
Petr Z.: Třeba tak sedm let zpátky jsem měl ve zvyku napsat tam, co mě všechno
štve a třeba i kdo za to může. Dneska už to fakt nemám zapotřebí a hlavně vím,
že většina lidí, kteří si to tam přečtou z toho má ještě radost a ten zbytek to vůbec
nezajímá.
Já: A smazal jste posléze takové příspěvky ze svého profilu?
Petr Z.: Ne, protože pokud mám být upřímný, tak mě dost děsí, co bych tam
našel a stydím se za to. Po tomhle rozhovoru se na to asi vrhnu (smích). (Petr Z.,
manažer)
V rámci této podkapitoly jsme se dozvěděli, jakým způsobem mí komunikační partne i
a partnerky p ekročili hranice svého soukromí v minulosti a jakými pro jejich identitu
potenciálně nebezpečnými informacemi či materiály disponují v současnosti. Teď se
nabízí podívat se blíže na to, jak moc velký strach z odhalení některých aspektů jejich
života mají a jakým způsoby se chrání tak, aby k němu nedošlo.
Strach o soukromí a individuální způsoby jeho ochrany
Jak jsem již uvedla d íve, 9 lidí, kte í se zúčastnili mého výzkumu explicitně prohlásilo,
že jim vadí míra, jakou mohou sociální sítě do jejich soukromí zasahovat. Tito lidé pak
pochopitelně hledají způsoby, jak zde své soukromí chránit. Čím více se zde o své
soukromí bojí, tím více se logicky v jeho ochraně angažují. K tomu jim mohou sloužit
jak p ímo nástroje sociálních sítí, tak další prvky, kterými svou ochranu zde
individuálně podporují.
Zamě me se nejprve na nastavení soukromí, které umožňují sociální sítě samy
o sobě. Většina komunikačních partnerů a partnerek uvedla, že s tímto nastavením
poměrně pravidelně pracují. Mění nap íklad viditelnost a dosah jednotlivých p íspěvků.
Facebook nabízí možnost si u každého z nich zvolit, zda bude ve ejný (budou ho moci
vidět úplně všichni lidé, kte í zde mají účet) nebo viditelný pouze pro p átele (budou ho
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moci vidět jen lidé, kte í jsou na seznamu p átel konkrétního uživatele). V rámci těchto
rozlišení je ještě možnost udělit jakési výjimky. To znamená, že některým lidem,
p estože jsou na zmiňovaném seznamu p átel, lze náhled některých p íspěvků
znemožnit nebo jej naopak učinit viditelným pouze pro vybrané jedince z tohoto
seznamu.
V p ípadě Instagramu je však situace jiná. Není možné zde nastavit soukromí zvlášť
u každého p íspěvku, ale pouze pro celý účet tak, že je pot eba se rozhodnout, zda
budou veškeré fotografie ve ejné (viditelné pro všechny uživatele Instagramu) nebo
soukromé (viditelné pouze pro lidi, jimž schválíme možnost nás „sledovat“).
Dvanáct participantek a participantů mého výzkumu uvedlo, že mají na Facebooku
v základním nastavení uloženou volbu „sdílet s p áteli“. Pět z nich pak uvedlo, že se
nad nastavením soukromí zamýšlí se zvláštním ohledem témě u každý individuálního
p íspěvku. Jako důvod takového individuálního ešení pak zpravidla uvádí důvody
související p edevším se sledováním jejich profilu lidmi z pracovní či rodinné sféry,
k čemuž se blíže vyjád ím posléze.
Pokud jde o Instagram, který má 8 mých komunikačních partnerek, tak zde všechny
mají svůj profil shodně nastavený jako ve ejný. Vzhledem k povaze této sociální sítě je
to ale pochopitelné - jednoduše zde totiž chtějí „být vidět“:
Dávám tam fotky, které se mi líbí, a svým způsobem se i chlubím. Tím pádem
vlastně spíš chci, aby to vidělo co nejvíc lidí. (Lucie I., marketingová
pracovnice)
Čty i lidé, kte í se mnou na výzkumu spolupracovali, se oproti ostatním
vyznačovali zvýšenou péčí o svá osobní data a je tedy logické, že kromě ochrany
soukromí zprost edkované p ímo sociálními sítěmi, využívali také různé doplňkové
nástroje. V p ípadě jedné komunikační partnerky bych její péči dokonce nazvala až
všudyp ítomným strachem ze sledování, který se projevuje nejen v rámci sociálních sítí:
Bojím se třeba brát si mobil na záchod kvůli tomu, že by mě někdo mohl
nahrávat. Jednou se mi stalo, že jsem se tam totiž sama omylem začala natáčet
a pak jsem měla panický strach z toho, že se nedej bože omylem překliknu, místo
„smazat“ zmáčknu „sdílet“ a katastrofa je na světě. (Ivana B., mediální studia)
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Tato participantka se rovněž domnívá, že jí někdo může prost ednictvím různých
technologií nepozorovaně sledovat kdy se mu zlíbí t eba zapnutím kamerky skrze
vzdálený p ístup, a proto používá hned několik p ídavných způsobů k ochraně svého
soukromí. Mezi poměrně kuriózní způsob zde patrně pat í permanentní umístění
náplasti na kamerce notebooku. Ivana B. dále v rámci sociálních sítí používá smyšlené
jméno a falešné datum narození. P estože je uvádění fiktivních údajů v rozporu se
zásadami Facebooku, jiné jméno zde využívají také další t i mnou oslovení lidé s tím,
že zde nemají ani profilovou fotografii, která by umožnila je zde identifikovat.
P estože většina mých komunikačních partnerů a partnerek s ohledem na své pot eby
projevuje zájem o nějaké ešení ochrany soukromí a minimálně čty i z nich jsou v tomto
ohledu velmi pečliví, nemusí to znamenat, že je jejich soukromí na síti ošet eno
skutečně dostatečně nebo že byli stejně opatrní vždy. Setkala jsem se totiž s mnoha
odpověďmi, které vypovídaly o jistých p ešlapech způsobených jakousi „nerozvážností
mládí“ či aktuálně vysokým podílem alkoholu v krvi, jež jsem ostatně již reflektovala
v úseku nazvaném Překročení hranic. Takto zbrkle sdílené p íspěvky však zcela smazat
z internetu a mnohdy ani z lidské paměti nelze a to zvláště, pokud se jedná o sdílení
obsahu, jenž může dlouhodobě poškodit pověst člověka a můžeme jej tak označit jako
diskreditující.
Potenciálně diskreditující obsah se pochopitelně stává skutečně diskreditujícím až ve
chvíli, kdy se dostane k odpovídající skupině osob, jež jej takto vyhodnotí. Různí lidé
nad námi a našimi profily na sociálních sítích mohou vykonávat dohled různého druhu.
O tom, jak se tento fakt projevil v p ípadě mých výzkumných participantek
a participantů, se dozvíme níže.
3.2.4 Dohled a vztahy
P estože se zdá, že mají sociální sítě sloužit p evážně k udržování a často i k budování
vztahů, možnost dohledu, která se zde našim blízkým otevírá často vztahy naopak může
ohrožovat. Všichni lidé, se kterými jsem vedla rozhovor se zde p iznali k tomu, že nad
někým takto dohlíží buď v současné době nebo že tak činili v minulosti. Zároveň však
také vypovídali o tom, že si uvědomují, že je dohlíženo i na ně samotné. V popsaných
p ípadech se jednalo o různé typy dohledu na pomyslné škále péče versus kontrola.
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To, že mohou mít sociální sítě neblahý dopad na vztahy je naprosto z ejmé. Z mého
výzkumu vyplynulo, že zde hraje velkou roli také nap íklad Messenger. Většině mých
komunikačních partnerů a partnerek se totiž zdá, že tuto aplikaci jejich blízcí využívají
buď moc často nebo v naprosto nevhodnou p íležitost a to nap íklad na rodinné
návštěvě či jednoduše ve chvíli, kdy by měli up ednostnit raději debaty v reálném světě.
Díky tomu se pak objevují konflikty v rámci rodiny, p átelského kruhu i mezi partnery.
V následující části své práce se budu věnovat dohledu rodinnému, p átelskému
a partnerskému a poukážu nap íklad na to, jakým způsobem zde může být využit právě
dohledový potenciál Messengeru ruku v ruce s dalšími prvky sociálních sítí.
Rodinný dohled
V p ípadě rodiny bývá zástěrka péče často využívaná ke kontrole. Osm mých
komunikačních partnerů a partnerek proneslo výroky vypovídající o tom, že nějak
figurovali v jakémsi rodinném dohledu v rámci sociálních sítí a to ať už byli jeho
vykonavateli či objekty. Zaznamenala jsem zde nep ekvapivý dohled p edevším ze
strany matek:
Když jsem třeba nějakou dobu žila v zahraničí, tak měla moje mamka potřebu
každý den na Facebooku kontrolovat, jestli žiju. Pokud jsem se jí neozvala nebo
neodpovídala na zprávy, tak se dívala, jestli tam vykazuju nějakou činnost, což
zjišťovala třeba díky příspěvkům nebo ukazateli poslední aktivity na
Messengeru. (Lucie I., marketingová pracovnice)
Musel jsem si mamku na Facebooku odstranit z přátel, protože měla ve zvyku
mluvit mi do toho, co tam sdílím a domlouvat mi kvůli tomu, že jsem tam celou
noc aktivní a málo spím. (Lukáš P. student práv)
Ani někte í otcové a babičky však zdá se v online dohledu nezahálí. Jeden můj
komunikační partner – otec a komunikační partnerka – babička si dokonce na sociálních
sítích založili profily s jinou identitou kvůli tomu, aby zde mohli tajně dohlížet na člena
své rodiny:
On se teď začal chovat úplně nepředvídatelně a já o něj mám prostě strach,
takže se tam snažím získávat nějaké další informace. Nechci, ať z něj vyroste
nějaký grázl. (Ji í M., podnikatel)
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Vnuk je teď v takovém tom blbém věku a já se nejvíc bojím, že se chytí nějaké
špatné party, která ho nedej bože stáhne třeba k drogám. (Martina Z.,
podnikatelka)
T i výpovědi se zde týkaly také sourozeneckého dohledu. Jedna moje komunikační
partnerka takto nap íklad dohlíží na svého mladšího bratra:
Jako občas se mu podívám na profil, jestli tam třeba nepíše něco sprostého nebo
jinak nevhodného. Už jsem si s ním párkrát musela promluvit a říct mu, ať se
vzpamatuje, že ty jeho kraviny tam pak zůstanou uložené navždy. (Pavlína Š.,
mediální studia)
V p ípadech „rodinného dohledu“, na které jsem ve výzkumu narazila, se ve velké mí e
podílel fenomén strachu. Hrála zde velkou roli obava o budoucnost blízkých osob –
o to, aby se z nich nestali „grázlové“, drogově závislí nebo aby si zde t eba
nepošramotili pověst. Své místo zde měla však také pot eba u svých blízkých
dohlédnout na dostatečné množství spánku či bezpečnou cestu domů.
P átelský dohled
P átelé tvo í v rámci sociálních sítí zpravidla tu nejpočetnější skupinu. Jsme zde z velké
části právě kvůli nim. Mnozí od nás žijí t eba v moc velké vzdálenosti, takže se s nimi
můžeme „potkat“ jedině v rámci online světa. Své p átele na sociálních sítích sledujeme
témě denně díky tomu, že se nám zde jejich p íspěvky samy p edkládají. V tomto
p ípadě bych však mluvila o jakési povrchnější formě dohledu. Mohlo by se nám zdát,
že dohled v rámci okruhu p átel nenabývá p íliš velké intenzity. Tato intenzita však
často může být p ímo úměrná intenzitě p átelského vztahu. Spolužák ze základní školy
nám pochopitelně s největší pravděpodobností nebude chtít mluvit do života a o našich
zve ejněných počinech si tak může maximálně „pomyslet svoje“. Lidé z nejbližšího
okruhu p átel nicméně již jakési právo na dohled spojený s určitou formou represe ve
vztahu k nám už pociťovat mohou.
Mí komunikační partne i a partnerky pociťují t i různé motivace p átelského
dohledu. Tím prvním je snaha s p áteli prostě držet krok. Touhu sledovat, co dělají
a kam smě ují jejich p átelé, potvrdili všichni účastníci výzkumu. Tato forma dohledu
spojená se srovnáváním se s druhými však může snižovat spokojenost s vlastním
sociálním životem. O pocitech vyvolaných sledováním p átel na sociálních sítích
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a spojených s touhou se svým p átelům nějak vyrovnat ve vzdělání, volnočasových
aktivitách, osobním i pracovním životě, v mém výzkumu p ímo vypovídalo šest
zúčastněných.
Někdy si tak projíždím ty jejich příspěvky, kde jsou na cestě kolem světa, získali
titul nebo dostali super pracovní nabídku a připadám si vedle toho tak nějak
poníženě. Mám pak potřebu přidat tam taky něco hrozně super, aby všichni
věděli, že jsem taky schopná, a že nejsem nějaká „nudařka“. Potom si ale řeknu
„vzpamatuj se, tvůj život je přece taky boží, komu chceš co dokazovat?“,
uklidním se a neudělám to. (Petra D., studentka pedagogiky)
Jako druhá motivace se v mém výzkumu ve t ech výpovědích projevila pot eba
zasahovat do takových p íspěvků, které hodnotíme jako nevhodné a mohou nás tak
svým způsobem pobu ovat:
Kamarád tam po nějakém svém životním problému jednu dobu hrozně nadával
na život, přidával fotky, kde chlastá a tak. To mě hrozně rozčilovalo, protože
jsem věděl, že je to pod jeho úroveň. Řekl jsem mu, co si o tom myslím a ať se
vzpamatuje. Pohádali jsme se, ale myslím, že na mě dost dal. (Petr Z., manažer)
Konečně t etí díky rozhovorům zmapovanou motivací je zde žárlivost. Na tu ve sfé e
p átel poukázaly dvě komunikační partnerky a jeden komunikační partner:
Když někteří kamarádi viděli třeba na Facebooku fotku, že jsem šel já nevím
třeba na hambáče nebo na žebra bez nich, tak si stěžovali a někdy se dokonce
urazili. Já se zase naštvu když vidím, že můj kámoš někde chlastá místo toho, aby
si se mnou šel zaběhat, jak mi slíbil (smích). (Petr Z., manažer)
Jedna participantka mého výzkumu se mi dokonce svě ila s tím, že se s ní díky
žárlivosti, jež vyvolaly p íspěvky na sociálních sítích, nedávno p estala bavit její
dlouholetá kamarádka:
Jedna moje kamarádka se se mnou už asi měsíc nebaví, protože žárlí kvůli tomu,
že jsem si na Facebook a Instagram přidávala fotky, na kterých jsem s jinou
kamarádkou na dovolené a jí se prý dostatečně nevěnuji. (Lucie I., marketingová
pracovnice)
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Téma žárlivosti nám v této části mé práce umožňuje plynule navázat na další sféru
dohledu, v níž rovněž hraje velkou roli – jedná se o dohled mezi potenciálními či
skutečnými partnery.
Partnerský dohled
Sociální sítě otevírají úplně novou dimenzi partnerských vztahů a s nimi spojeného
dohledu. Je možné se v jejich rámci seznámit nebo si zde vyhledat osobu, která nás
zaujala, ale v reálném světě jsme se t eba báli ji oslovit. Krom toho je zde však velice
snadno možné také podlehnout žárlivosti a uchýlit se ke sledování své lásky
a mnohotvárnému využívání dohledových taktik. V rámci sociálních sítí se s některými
aspekty dohledu setkalo 12 mých komunikačních partnerů a partnerek. Jednalo se zde
p edevším o žárlivé reakce na online p íspěvky, procházení profilů lidí ze seznamu
p átel partnera či partnerky a prost ednictvím ikonek zobrazujících čas poslední aktivity
na Messengeru pak o sledování toho, v kolik partner či partnerka dorazí domů z akce
a kdy jde spát.
Sedm mých výzkumných participantů a participantek už někdy na sociálních
sítích vyhledali člověka, který se jim líbil v reálném životě a v rámci online prostoru
pak o něm hledali různé informace. Ve většině p ípadů se zajímali o to, jestli je zadaný,
zda mají společné záliby či p átele a prohlíželi si fotografie. Jedna moje komunikační
partnerka p iznala, že si chtěla zkusit vyhledat neznámého muže pouze „z hecu“:
Četla jsem o tom, že nějaký chlap v metru fotil lidi a pak je dokázal všechny
vyhledat na Facebooku. Já jsem to chtěla taky zkusit. V centru města jsem na
nějaké akci uviděla pěkného náhodného týpka a dost mě překvapilo, že jsem ho
pak fakt našla. (Lenka Z., studentka gymnázia)
Tato výzkumná participantka sice zmiňovaného muže neoslovila, ale poukázala na fakt
jakési všeobecné dohledatelnosti osob, na který jsem upozornila již v teoretické části.
Další můj komunikační partner však již sociální síť skutečně použil jako prost edek
seznámení se svou dlouholetou partnerkou:
Líbila se mi a věděl jsem, s kým se baví. Takže jsem ji vyhledal podle toho, kdo
by ji asi mohl mít na seznamu přátel. (Petr Z., manažer)
Pokud seznámení proběhne dob e, může v průběhu vztahu dojít na další motivaci
dohledu – žárlivost, jež může být jednou z nejsilnějších motivací pro sledování partnera
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či partnerky na sociálních sítích. Další motivací byl samoz ejmě, jako i u ostatních
blízkých vztahů, také prostý zájem o milovanou osobu a o její bezpečí. Problémy
s partnerskou žárlivostí vyvolanou sociálními sítěmi pravidelně

eší šest mých

komunikačních partnerek a partnerů. Tato žárlivost se pak zde často ukázala jako
oboustranná z toho důvodu, že se k ní i ti méně žárliví nechali strhnout žárlivějším
partnerem:
Když se nad tím zamyslím, tak jsem nikdy vlastně moc žárlivý nebyl. Jenže tím,
že moje přítelkyně začala řešit nějaké „lajky“ a podobné věci jsem to nakonec
začal řešit taky a vadí mi to, no. (Lumír J., student práv)
Většina těchto participantek a participantů se p iznalo k tomu, že se v sobě snaží
žárlivost potlačovat, ale zdá se jim, jako by je k tomu sociální sítě dávaly stále nové
a nové stimuly, které se dají jen těžko potlačovat. Tato komunikační partnerka tak
poukazuje na to, že sociální sítě obsahují něco, co dohled nejen činí jednodušším, ale
vlastně nás k němu p ímo nabádá:
Díky tomu, že ten Facebook ví, kdo je tvůj nejbližší, tak ti pak hází každou
blbost, kterou „lajknul“, okomentovanou fotku tak. Pak jsem samozřejmě začala
vždycky pátrat po detailech. Párkrát jsem se takhle dozvěděla i věci, které jsem
úplně vědět nechtěla, protože místo toho, abych příteli prostě věřila, jsem ho
jenom začala zbytečně podezírat. (Pavlína Š., mediální studia)
Velkým tématem dohledu na sociálních sítích, na které poukázala informátorka
výše, jsou fotografie. Ty, na nichž byl protějšek zachycen s osobou opačného pohlaví,
ve špatnou dobu na špatném místě či pod vlivem alkoholu či jiné látky, už někdy
vyvolaly žárlivé reakce u většiny mých komunikačních partnerů a partnerek.
T i informátorky se p iznaly k tomu, že na své partnery pravidelně dohlíží
prost ednictvím Messengeru. Již jsem upozornila na to, že se v této aplikaci ukazuje,
kdy byl člověk naposledy aktivní a jde z toho tedy často vyvodit nap íklad to, v kolik
hodin p išel z akce, v kolik šel spát či v kolik vstal.
On mi třeba řekne, že to na té party nebylo nic moc, ale já pak díky Messengeru
zjistím, že byl aktivní v pět ráno. (Lucie I., marketingová pracovnice)
Propracovaný dohled uskutečňovaný na sociálních sítích dospěl u t í mých
informátorek až k odhalení nevěry partnera. Jedna z nich k tomuto závěru dospěla
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prost ednictvím messengeru a dvě další díky fotografiím, jež sdílely milenky. Jedna
fotografie neznámé ženy totiž obsahovala detail bytu dnes již bývalého p ítele mé
komunikační partnerky a druhá zahrnovala p ímo v současnosti již rovněž ex p ítele
další informátorky s cizí ženou. P ípad nevěry odhalené na základě druhé fotografie byl
zvláště zajímavý kvůli tomu, že se zde milenka navíc dopouštěla toho, co bychom dnes
nazvali jako stalking. Soustavně sledovala mou komunikační partnerku na sociálních
sítích, psala jí nevyžádané zprávy a navážela se do ní ve ve ejných p íspěvcích na
Facebooku. Celé to navíc završila jejím napadením:
Díky Facebooku zjistila v kolik a kam chodím na trénink a počkala si na mě
normálně na ulici. Vyhrožovala mi, že pokud si neudělám těhotenský test, tak mě
zabije. Poslala jsem ji do háje a ona do mě začala žduchat. (Sandra L.,
rodičovská dovolená)
Tato komunikační partnerka mi tak umožnila poukázat na to, jak závažné důsledky
může dohled zprost edkovaný sociálními sítěmi mít a slouží tak zde jako varování, nad
nímž se můžeme na závěr této kapitoly a vlastně skoro i celé této práce pozastavit.
Sociální sítě zde sehrály svou roli, ale jsou stále pouze nástrojem v rukou svéprávného
člověka, který nad sebou dohled vykonává p edevším sám tím, že p ehnaně sdílí.
3.2.5 Dohled a zam stnání
V p edchozí části své práce jsem se zabývala takovým typem dohledu, jenž probíhá
v rámci vztahů s blízkými osobami a nemá tak p íliš hierarchickou povahu. Podobně
jako dohlíží naši p átelé, členové rodiny či partne i na nás, můžeme dohlížet my na ně.
V p ípadě, že na základě tohoto dohledu dospějeme ke zjištění, které nás znepokojuje,
můžeme je s nimi také hned konfrontovat a vyvodit z toho jisté důsledky. Tento model
však neplatí v p ípadě, kdy je ten, kdo na nás dohlíží na vyšším žeb íčku v určité
hierarchii nebo když dokonce po vzoru panoptikonu zůstává zcela skryt.
Dohled t etích stran nějak konkrétněji reflektovali mí komunikační partne i a partnerky
pouze ve dvou p ípadech. Za prvé pokud jde o d íve komentovanou personalizaci
spjatou s komerční sférou. Za druhé pak ve spojitosti s činností pracovníků oddělení
lidských zdrojů, na jejichž možný dohled brala ohledy většina participantů
a participantek mého výzkumu.
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Jak již upozornil Andrejevic, ti nejrafinovanější dozorci bývají nedohledatelní
(Andrejevic 2007). Pravděpodobně nás tedy nep ekvapí, že v odpovídání na otázky
v rámci mého výzkumu byl u pěti mých komunikačních partnerů a partnerek sice občas
patrný záměr naznačit, že nás kdo ví z jakých důvodů sleduje ještě někdo další, ale
nikomu se zde nepoda ilo p ijít s nějakou p esnější p edstavou o tomto tajemném
dohlížiteli. Zde se tedy nemáme moc čeho chytit a nezbývá nám než p ejít
k hmatatelnějším osobám ztělesňujícím hierarchickou podobu dohledu – k nad ízeným
či zaměstnavatelům.
Z odpovědí lidí, kte í se účastnili mého výzkumu vyplývá, že se jich s vědomějším
ohledem na své nad ízené v prost edí sociálních sítí pohybuje 7 z nich. Ostatní si
možnost tohoto dohledu uvědomují, ale v současné době nemají zapot ebí brát jej nějak
zvlášť v potaz. Tato varianta však neplatí nap íklad pro níže citovaného participanta
výzkumu, jenž dnes obsahu, který na sociálních sítích sdílí, musí věnovat zvýšenou
pozornost:
Díky tomu, že jsem měl u svých příspěvků z nepozornosti nastaveno veřejné
sdílení, jsem se dostal do poměrně vážného konfliktu se svým zaměstnavatelem,
kterému se nelíbilo, co sdílím a to i přes to, že to nemělo s prací vůbec co dělat.
(Daniel L., programátor)
Ani v rámci pracovní sféry vždy nemusíme být jednoznačně buď dohlíženými či
dohlížiteli. U Lucie I. či Petra Z. se jejich dvě pracovní dohledové role víceméně
prolínají:
Celkově mám svůj profil třeba na Facebooku sestavený jako svou vizitku,
protože vím, jak intenzivně sama projíždím profily všech lidí, které třeba
potřebujeme oslovit na nějakou krátkodobou spolupráci. (Lucie I., marketingová
pracovnice)
Dávám si velký pozor na to, abych nesdílel třeba fotky z výletu v období, kdy se
šéfovi nebo spolupracovníkům svěřuji s tím, že mám moc práce. Nic zásadního
ale skrývat nemusím. Rozhodně třeba místo toho, abych řešil důležitou zakázku
nejdu do hospody, na což jsem mimochodem díky Facebooku přišel u jednoho
svého podřízeného. (Petr Z., manažer)
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Je z ejmé, že mí komunikační partne i a partnerky disponují vědomím možnosti
dohledu spjatého se zaměstnáním v rámci sociálních sítí a mohou s ním pravděpodobně
zacházet o to lépe, pokud se již sami v pracovním kontextu uplatňovali jako dohlížitelé.

81

4 ZÁV R
Ve své práci jsem se v její teoretické i empirické části zabývala problematikou
dohledem nasycené společnosti, jež je v dnešní době silně spjata s fenoménem
sociálních sítí. Moje hlavní výzkumná otázka, na níž jsem hledala odpověď, zní
následovně: Jaký postoj zaujímají vybraní uživatelé a uživatelky sociálních sítí k otázce
soukromí a dohledu na těchto platformách? V rámci této výzkumné otázky mi nešlo ani
o možnost byť minimálního zobecnění získaných informací ani o striktní potvrzování či
vyvracení nastolených hypotéz. Mým cílem zde bylo porozumět subjektivním postojům
mých komunikačních partnerek a partnerů týkajících se otázky soukromí a dohledu
v rámci sociálních sítí, k čemuž jsem dospěla metodickým lpěním na t ech výzkumných
podotázkách.
Teoretická část nejprve pojednala základní východiska dohledových studií, aby
tak vytvo ila podklad pro celkové porozumění zkoumané oblasti. Zabývala se také
popisem vybraných sociálních sítí a p edstavením jejich konkrétní role v daném
kontextu. V posledním úseku věnovaném teorii jsem pak poukazovala na myšlenky
klasických autorů mezi něž pat í nap íklad Michel Foucault a Gilles Deleuze, ale i na
mnohá hlediska teoretiků současného dohledu, jakými jsou David Lyon, Mark
Andrejevic či Daniel Trottier. Myšlenky jmenovaných autorů jsem se navíc snažila
vždy reflektovat z pohledu zamě eného na současné dohledové aspekty sociálních sítí,
které mají co dočinění nap íklad s Foucaltem analyzovaným modelem Panoptikonu,
Lyonovým pojetím „prosakujících nádrží“, Andrejevicovým „digitálním uzav ením“ či
Trottierovým „digitálním stigmatem“ a „zkaženou identitou“.
Vycházela jsem z Lyonova názoru, že nevýhody spojené se sledováním v rámci
sociálních sítí v jistém smyslu p evyšují jejich výhody související se zde poskytovanou
zábavou (Bauman, Lyon 2013). Položením první výzkumné podotázky (Které faktory
u vybraných uživatelů a uživatelek působí ve prospěch a neprospěch jejich motivace
k aktivitě na sociálních sítích?) jsem chtěla dospět k hlubšímu pohledu na to, jaké
aspekty sociálních sítí participantky a participanti mého výzkumu sami reflektují jako
výhody a nevýhody. Snažila jsem se totiž pochopit, které na ně působící vlivy mohou
být tak silné, že p ípadně dokážou množství negativních důsledků sociálních sítí včetně
dohledu, zastínit.
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Nějaké p esnější pomě ování výhod a nevýhod sociálních sítí je pochopitelně
nemožné díky tomu, že mohou pro každého p edstavovat něco jiného. Faktorem, jenž
působí proti aktivitě některých uživatelů na sociálních sítích, je jednak potenciál těchto
sítí omezovat pluralitu zobrazovaného obsahu a jednak jejich „umění“ vyvolávat
vztahové problémy zap íčiněné buď p ítomností většího množství stimulů vedoucích
k často zbytečné žárlivosti nebo nadměrným či nevhodným využíváním Messengeru.
K aktivitě v rámci platforem je naopak motivovaly nap íklad ty vlastnosti sociálních
sítí, jež umožňovaly rychlou komunikaci, čerpání rozličné inspirace, snadnou organizaci
společenských akcí nebo shromažďování kontaktů sloužících k větší pracovní efektivitě.
Ukázalo se, že zde funguje také motivace vyvolaná společenským tlakem. Za zvláště
pozoruhodnou pak u t í dotazovaných považuji p ítomnost „motivace“ vyvolané
p ímým pokynem zaměstnavatele. Tato situace pak vlastně ani neumožňuje samostatné
zvažování mezi tím, zda na sociálních sítích být či nebýt a namísto zábavy jako
ekvivalentu dohledu pak může poskytovat pouze plnění povinnosti.
Na jakémsi pomezí takto prospěšných a neprospěšných faktorů, se v rámci mých
zjištění ukázala být jednak ztráta času, jež se dala hodnotit pozitivně v momentech nudy
a negativně ve všech ostatních chvílích. Těžce za aditelná je také otázka konverzace,
kterou sociální sítě mohou jak brzdit, tak nastartovat. V první adě sem však spadá také
problematika dohledu, jejíž podvojný charakter se v tomto kontextu projevil nap íklad
v oblasti personalizace. Ta pochopitelně díky své povaze dohled ztělesňuje
a dotazovaným neumožnila jednoznačné rozhodnutí v otázce, zda ji vítají či zavrhují.
Definitivní stanovisko zde pak samoz ejmě z toho důvodu, že jej tito lidé sami s oblibou
využívali, nemohli zaujmout ani k dohledu.
V rámci své druhé výzkumné podotázky (Na kolik se vybraní uživatelé
a uživatelky výzkumu zajímají o své soukromí v rámci sociálních sítí a jaké kroky zde
případně podnikají k jeho ochraně?) jsem měla možnost zabývat se tím, kde vybraní
jednotlivci vidí hranice mezi soukromým a ve ejným p íspěvkem, kdy sami tyto hranice
p ekročili nebo to, zda se u nich projevuje strach o soukromí a jak jej p ípadně eší.
Naprostá většina z nich se nad problematikou soukromí v rámci sociálních sítí někdy
zamýšlí. Hranici soukromí podle nich p ekračují zejména fotografie zobrazující intimní
detaily, malé děti či snímky z ultrazvuku, p íspěvky s večírkovou tématikou nebo
statusy obsahující stížnosti na život. Tyto hranice se jim však poda ilo p ekročit také
a to ať už zásluhou vlastní či cizí. Dvanáct dotazovaných má své p íspěvky na
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Facebooku nastaveno tak, že sdílí pouze s p áteli a pět z nich se nad nastavením zamýšlí
a p ípadně jej mění na ještě menší dosah. Čty i lidé se v rámci výzkumu navíc
vyznačovali zvýšenou senzitivitou ohledně vnímání soukromí a dohledu, což se
projevovalo tak, že kromě nastavení soukromí poskytovaného volili ještě vlastní
„vychytávky“ v podobě náplastí umístěných p es web kameru počítače a používání
fiktivních jmen a neidentifikovatelných profilových fotek v rámci digitálního světa.
Jako zarážející zde může působit fakt, že šest mých komunikačních partnerek
prost ednictvím Messengeru občas posílá své intimní fotografie. Na druhou stranu je
však pot eba dodat, že p edem počítají s možným únikem takových fotek a proti
„digitálnímu stigmatu“, na něž upozornil Trottier (2014) se pojišťují tím, že je po izují
buď tak, aby byly neidentifikovatelné nebo tak, aby p ípadně místo k diskreditaci vedly
naopak ke zvýšení jejich popularity.
Pokud jde o mou t etí a poslední výzkumnou podotázku (Projevili se vybraní
uživatelé a uživatelky v určitých situacích na sociálních sítích jako dohlížitelé či jako
dohlížení?), tak můžu konstatovat, že se v roli dohlíženého i dohlížitele v některých
fázích svého života cítili být všichni, kte í se výzkumu zúčastnili. Ve sfé e rodinného
dohledu, za nímž stál p edevším strach o bezpečí a prostý zájem dohlížitelů, se někte í
ocitli pod kontrolou matky a sami vykonávali dohled nap íklad z pozice otce, babičky či
sourozence. Dohled uskutečňovaný mezi p áteli se v rámci mého výzkumného vzorku
ukázal být motivován částečně žárlivostí, p evážně pak snahou se druhým vyrovnat
a kontrolovat, aby se nechovali nevhodně. U partnerského dohledu se již žárlivost
projevovala jako majoritní motivace, která dokonce u t ech mých komunikačních
partnerek došla svého naplnění, jakmile v rámci sociálních sítí odhalily partnerovu
nevěru. Považuji za důležité zde také zdůraznit, že takto odhalená nevěra měla v jednom
p ípadě za následek dokonce fyzické napadení mé participantky, k němuž došlo po tom,
co byla v rámci sociálních sítí delší dobu sledována. Dohled v rámci zaměstnání je
tématem, které u sedmi dotazovaných zap íčiňuje vědomou kontrolu vlastního
vyjad ování v online prost edí a dva z nich ji eší jednak z pozice pod ízeného –
p evážně dohlíženého, tak z pozice nad ízeného – primárně dohlížitele.
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KOMUNIKAČNÍ PARTNE I A PARTNERKY
Dalibor M. (Facebook, LinkedIn) – 30 let, pracovník ambasády, Praha
Daniel L. (Facebook, LinkedIn) – 27 let, programátor, Moravskoslezský kraj
Ivana B. (Facebook) – 23 let, mediální studia, Praha
Iveta D. (Facebook) – 24 let, mediální studia, Praha
Ji í M. (Facebook, Instagram) – 41 let, podnikatel, Moravskoslezský kraj
Lenka Z. (Facebook, Instagram, Snapchat) – 18 let, studentka gymnázia,
Moravskoslezský kraj
Lucie I. (Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter) – 28 let, marketingová
pracovnice, Praha
Lukáš P. (Facebook, LinkedIn, Twitter) – 25 let, student práv, Moravskoslezský kraj
Lumír J. (Facebook, Instagram) – 22 let, student práv, Moravskoslezský kraj
Martina Z. (Facebook, Instagram) - 54 let, podnikatelka, Moravskoslezský kraj
Ond ej

Z.

(Facebook,

LinkedIn,

Twitter)

-

26

let,

student

psychologie,

Moravskoslezský kraj
Pavlína Š. (Facebook, Instagram, Snapchat) – 24 let, mediální studia, Praha
Petr Z. (Facebook, Instagram) - 35 let, manažer, Moravskoslezský kraj
Petra D. (Facebook, Instagram) – 23 let, studentka pedagogiky, Moravskoslezský kraj
Sandra L. (Facebook, Instagram) – 28 let, rodičovská dovolená, Moravskoslezský kraj
Veronika P. (Facebook, Instagram, Twitter) - 26 let, blogerka, Praha
Zuzana H. (Facebook, Instagram, Twitter) – 27 let, recepční, Moravskoslezský kraj
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P ÍKLADY SPECIFICKÝCH OTÁZEK
Které sociální sítě využíváte? Proč je využíváte? P ináší vám využívání těchto sítí
nějaké výhody? P ináší vám využívání těchto sítí nějaké nevýhody?
Uvažoval/a jste někdy nad problematikou soukromí v rámci sociálních sítí? P ečetl/a
jste si smluvní podmínky sociálních sítí, které využíváte? Upravil/a jste si nastavení
soukromí na sociálních sítích tak, aby lépe vyhovovalo vašim pot ebám? Byl/a jste
někdy označen/a na fotce, se kterou jste nechtěl/a mít nic společného? Jaký máte názor
na personalizovanou reklamu, jež vám sociální sítě p ináší? Jak byste se postavil/a
k úniku choulostivých fotek? Proč si myslíte, že je Facebook zdarma?
Pokud vás zajímá nějaká osoba, hledáte informace o ni na sociálních sítích? Jaký typ
informací se tam snažíte najít? Projíždíte občas profily svých blízkých osob na
sociálních sítích? Sledujete ostatní prost ednictvím sociálních sítí nebo se cítíte být
sledován/a?
P emýšlíte někdy nad obsahem vašich p íspěvků s ohledem na potenciální
zaměstnavatele/obchodní partnery? Pohádal/a jste se někdy s vašimi blízkými kvůli
sociálním sítím?
Máte někdy pot ebu sdílet s lidmi své zážitky prost ednictvím sociálních sítí? Jaké typy
p íspěvků na sociálních sítích sdílíte? Domníváte se, že vaše virtuální p íspěvky mohou
mít na váš reálný život nějaký pozitivní či negativní dopad?
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