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Abstrakt:  Sociálne siete sa z viacerých dôvodov stávajú čoraz atraktívnejším 

médiom. Jeden zo základných komunikačných kódov, ktoré používajú, je vizuálny, 

osobitne fotografický. Fotografia predstavuje podstatnú časť súčasnej sociálnej 

ikonosféry, ktorá je súčasťou aj virtuálnej reality. Hranice intimity a privátnosti sú 

zrušené a do popredia sa dostáva exhibicionizmus a extrovertnosť, premietnuté medzi 

inými do fotografického obrazu. Vizuálny priestor je zároveň oblasťou pre 

psychologický a sociologicky výskum užívateľov internetu   

 

Abstract:  Social networks are becoming more and more attractive medium from 

several reasons. One of the most important communication codes they use is visual 

one, especially photographic. Photography represents important part of our social 

iconosphere, part of virtual reality. The boundaries of intimacy and privacy are 

canceled and extroversion and exhibitionism are constantly becoming more important, 

reflected (among others) in the photographic image. Visual space is also an area of 

psychological and sociological research of internet users. 
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   Predstava o internetových sociálnych sieťach sa často synonymicky spája 

predovšetkým s globálne úspešnou sieťou Facebook.com, ktorá je čo do počtu 

užívateľov najväčšou na svete. V tejto súvislosti sú zaujímavé dva fakty: druhou 

najúspešnejšou sieťou je čínska národná (a v tomto zmysle regionálna) sociálna sieť 

qzone.qq.com1 a vo svojej domovskej krajine – USA – sa Facebook stal číslom jeden 

len relatívne nedávno: koncom júla 2009 (zdroj: Google Trends). Už tieto fakty 

naznačujú, že to s hegemóniou na poli sociálnych sietí nie je také jednoduché, ako by 

sa mohlo na prvý pohľad zdať (subjektívne) v intenciách prebiehajúcej Facebook 

mánie, ale aj (objektívne) z jednoznačného globálneho úspechu, ktorý potvrdzujú 

štatistické dáta. Na lokálnych úrovniach sa k slovu dostávajú menšie, konkrétne 

                                                 
1 Facebook je v Číne cenzurovaný z ideologických dôvodov od roku 2008 – od Olympijského roku 



zacielenejšie sociálne siete. V univerze obrovského množstva sociálnych sietí na 

národných/štátnych, ale aj globálnych úrovniach existuje niekoľko kategoriálnych 

spojív medzi nimi (napr. nový marketingový model, definícia systémového rámca, 

interakcia a pod.), k najdôležitejším možno zaradiť vyjadrovacie prostriedky, ktoré 

ponúkajú a spôsoby, ako nové komunikačné situácie, ktoré prinášajú, menia uhol 

pohľadu ich užívateľov na nové možnosti (seba)vyjadrenia sa (Šramová, 2007). 

Sociálne siete tak už v blízkej budúcnosti majú potenciál zmeniť broadcastingovú 

paradigmu pôsobenia komunikovaného textu na recipienta (Satková a Fichnová, 

2006) na interaktívnu a sieťovú.   

 

Sociálne siete – definícia pojmu 

   Internetové sociálne siete sú dnes mimoriadne úspešným, tzv. novým médiom. 

O sociálnych sieťach (vo význame komunít – „social networks“) sa začalo hovoriť 

v 50. rokoch minulého storočia, kedy antropológ J. A. Barnes skúmal sociálne vzťahy 

v istej nórskej rybárskej dedine. Definícií sociálnych sietí internetového charakteru 

nie je mnoho, môžeme si prinajmenšom pomôcť D. Boydovou a N. Ellisonovou 

(2007), ktoré pod nimi rozumejú služby založené na webovej platforme, „ktoré 

jednotlivcom (1) umožňujú konštruovať verejný profil v rámci hraníc systému, (2) 

komunikovať so zoznamom užívateľov s ktorými zdieľajú pripojenie a (3) vidieť 

a prehliadať svoje zoznamy priateľov a aj tie, ktoré sú vytvorené inými užívateľmi 

v rámci systému.“ Slovo služba (ang. service) zdôrazňujú mnohí autori, keď preferujú 

používanie spojenia Social Networking Services (v skratke SNS).  

   Konštrukcia verejného profilu (1) patrí k základným znakom sociálnych sietí. 

Užívateľský profil vytvára sám užívateľ prostredníctvom odpovedí na všeobecný 

dotazník, automaticky vygenerovaný po prvom prihlásení. Požadované údaje takmer 

vždy zahŕňajú meno, prezývku, miesto, kde užívateľ žije, okrem toho jeho/jej záujmy, 

záľuby a pod. Aby charakteristika nebola len v písanej forme, môže už v tejto ranej 

fáze svojho pôsobenia na sieti užívateľ uverejniť svoju fotografiu. Podľa profesora 

W.K. Campbella profilová fotografia (spolu s inými online špecifikami užívateľa – 

počet priateľov, odkazov v profiloch a pod.) priamo naznačuje mieru narcizmu 

užívateľa: pózovité, štylizované fotografie zverejňujú skôr narcisti, bežní používatelia 

uprednostňujú skôr momentky (Kováčová, 2009). K vzťahu textu a obrazu 

v komunikácii pozri Szabo, 2009. 



   Komunikácia s inými užívateľmi (2) je dôležitým faktorom fungovania sociálnych 

sietí. Formy komunikácie, ktoré sa pri tom využívajú, nie sú pôvodné, ale prebraté 

z iných (nových) médií: na mysli máme predovšetkým: chat, voIP, e-mail a ich 

kombinácie. 

 

- Chat, rýchle vymieňanie si krátkych textových správ v reálnom čase. Známy 

predovšetkým vďaka službe ICQ 

- VoIP (voice-over-IP), telefonovanie v prostredí internetu, „hlas-cez-IP“. 

Známy predovšetkým vďaka službe Skype 

- E-mail2 – dnes najrozšírenejšia forma predovšetkým interpersonálnej, 

inštitucionálnej (ale čiastočne aj iných foriem) komunikácie prostredníctvom 

internetu. 

 

   Doposiaľ málo využívaným komunikačným kanálom v rámci sociálnych sietí je 

videohovor, resp. videokonferencia (tak, ako ju poznáme napr. zo Skype). Obraz tak 

v tomto prostredí slúži najmä na odloženú komunikáciu, resp. ako spúšťač 

komunikácie3. Práve  problematika obrazu (fotografie) v prostredí sociálnych sietí je 

jadrom tohto príspevku. 

   Treťou základnou vlastnosťou sociálnych sietí je podľa spomenutej definície 

aktivita (3) prehliadania zoznamov priateľov. Hoci je táto fáza uvedená ako posledná, 

možno ju označiť ako pred-komunikačnú. Počas nej užívatelia hľadajú stimuly pre 

započatie komunikácie. Okrem profilov, ktoré sme už uviedli, je ďalším veľmi 

obľúbeným spúšťačom komunikácie  tzv. status. Užívatelia cítia potrebu neustáleho 

aktualizovania svojich profilov. Zmeny uverejnené v ich statusoch (offline činnosť) 

ovplyvňujú aj ich online aktivitu. Status možno (s dávkou zjednodušenia) 

interpretovať ako verejný denník, blog, prostredníctvom ktorého sa užívateľ 

zdôveruje vopred špecifikovanému alebo systémovo danému (default) súboru 

recipientov.  

                                                 
2 Popularita (a tým aj model) sociálnych sietí silno tlačí aj na e-mail a v budúcnosti ho zrejme do určitej 
miery transformuje na svoj spôsob. Viď. napr. Podstupka, O.: Google email ešte nezabil. SME. 
28.10.2009. Dostupné online: http://pocitace.sme.sk/c/5082421/google-email-este-nezabil.html 
3 Použitím pojmu „spúšťač komunikácie“ chceme naznačiť, že existencia súčasných sociálnych sietí je 
založená na stimulačno-reakčnej logike. Inými slovami, na sieti sa musí niečo diať (fotky známych 
z dovolenky, štipľavý komentár na informáciu z profilu, pozvánka na nejakú udalosť a pod.), aby bolo 
o čom hovoriť, čo komentovať. Takáto logika nie je výdobytkom sociálnych sietí, ale práve tie ju 
dotiahli do absurdnej situácie, v ktorom niet samostatných komunikátorov a komunikantov, ale všetci 
účastníci komunikácie môžu podľa potreby zaujať ktorúkoľvek z týchto pozícií. 



   V súvislosti s aktualizáciou statusov sa dnes hovorí o novej tendencii budúceho 

vývoja sociálnych sietí: mobilných technológiách. Podľa výskumnej správy Nielsen 

(2009), vo Veľkej Británii využíva mobilné telefóny na dosiahnutie sociálnych sietí 

až štvrtina ich vlastníkov, čo je najvyššie relatívne číslo na svete. Používanie 

mobilných telefónov v sociálnych sieťach umožňuje zvýšenie frekvencie  aktualizácie 

statusov. Mobilné telefóny – štandardne vybavené fotoaparátmi – však popri tom 

umožňujú aj pripájanie fotografií k statusom, čo ich (nielen vizuálne, ale aj 

sémanticky) ozvláštňuje a zatraktívňuje.  

   Okrem týchto, takpovediac základných spúšťačov komunikácie, disponujú 

sociálne siete veľkým množstvom iných, pričom mnohé z nich sú založené na 

vizuálnych stimuloch. Za Facebook spomeňme aspoň Events (zverejňovanie 

udalostí, na ktoré sú užívatelia pozvaní), Pages (fanúšikovské stránky 

venujúce sa spravidla komerčným produktom), fotoalbumy a pod. V podstate 

nekonečné množstvo spúšťačov komunikácie na Facebook-u vychádza z jeho 

logiky otvoreného systému, ktorý umožňuje vytváranie aplikácií užívateľmi 

(napr. Photo of the day, Mobile Facebook umožňujúci uploadovať fotografie 

z mobilného telefónu priamo na Facebook a pod.).  

 

Fotoblogy 

Fotografia už v začiatkoch svojej existencie bola prijímaná ako verne 

odzrkadlenie obklopujúcej nás hmotnej skutočnosti, pričom nie je verným obrazom 

reality, ale obrazom obrazu reality. Napriek technickým nedostatkom v praveku 

fotografie, ta rýchlym technologickým tempom a dokumentačným prístupom začala 

inventarizovať obklopujúci nás svet. Vznik nového média v krátkom čase spôsobil 

vytvorenie nových estetických hodnôt a ich využitia aj pri odhaľovaní rôznych 

dimenzii ľudského bytia cez ikonosféru. Rýchlejší a fragmentarizovany život je 

zbavovaný hlbšieho zmyslu a záchytných bodov, čo spôsobuje, že internet sa stáva 

populárnou a verejnosti dostupnou formou kreovania samého seba a možnosti začať 

existovať v lepšom tolerovanajšiom svetle cez aspekt konvencii momentálne 

prijatých. Tvoria sa úplné iné, často úplné fiktívne totožnosti, ktoré umožňujú sa 

otvoriť a exhibiciovať doteraz skryte túžby, pudy a v súlade s momentálnymi 

medialnými trendmi veľa užívateľov môže byt na chvíľu, mladšími, krajšími čiže viac 

spoločenský atraktívnymi. Život na internete splna tak individuálne požiadavky 



a funkcie pre individuálne požiadavky osoby, terapeutické možnosti, autoprezentáciu, 

autopropagácie, tvorivosť či doteraz nevyužitý exhibicionizmus. Primárnym 

priestorom pre digitálnu technológiu v tomto smere je virtuálny svet internetu, čo je 

spojene s dostupnosťou,  rýchlosťou a často aj faktor anonymity. 

Posledne roky priniesli asi najviac revolučný zlom technologický a kultúrny 

v tejto oblasti, kde na jednej strane prichádza digitálna technológia (rýchlejšia, 

lacnejšia, jednoduchšia) a z druhej strany výrazné expandovanie internetu a jeho 

internautov prinášajúc so sebou nebezpečenstva spojene s demokratizáciou 

virtuálneho sveta. 

Médium internetu umožňuje kontakt s inými, čo znamená spustenie 

mechanizmu vytvorenia totožnosti, dokonca bez fyzického kontaktu s inými, 

vo virtuálnej realite. Virtualny priestor patri aj tzv. fotoblogom, ktoré sú 

individuálnymi prezentáciami tvorcov, využívajúcimi tuto formu ako druh 

pamätníkov, v rámci ktorých, kolažovity obsah je vystavaný z fotografických 

obrazov, ku ktorým často prístup je podmienený nalogovanim sa po registrácii, čo 

môže symbolicky predstavovať klubovú kartu a možnosť pripojiť sa k skupine 

vyvolených.  

Digitálna fotografia je nie len jedným za ďalších technických vynálezov, ale je 

iniciatorom zmeny nášho života v viacerých aspektoch ako napríklad to v ako sa 

bavíme, učíme, riešime proces socializácie a interakcii z okolím čo je spojene aj 

z logikou konzumerizmu. Špecifickosť súčastnej fotografie je diametrálne iná, od tej 

analógovej. Za prvé ekonomická prístupnosť (digitálna fotografia je zadarmo, kúpa 

fotoaparátu je jednorazový vydaj, preto robenie tisícok fotografii, nevyžaduje si 

špecifickú invenčnosť) a na druhej strane charakteristická pre konzumnú spoločnosť 

kríza umeleckých či estetických pravidiel a autorít, ľudia fotografujú prakticky 

všetko, všetko čo vidia sa snažia zachytiť. Preto popularita fotoblogov, v rámci 

ktorých najbanálnejšie každodenná činnosť sa stáva fascinujúcim elementom ich 

existencie (z perspektívy ich autorov), čo znamená, že každá zverejnená fotografia je 

považovaná za dobru. Bohatosť internetu ponuka samozrejme seriózne a kvalitne 

blogy, ktoré sú centrum pozornosti iných užívateľov. Hlavnou charakteristikou 

súčastnej fotografie je snaha o maximálnu naturálnosť, ktorú sa dosahuje vylúčením 

z repertoára póz tých ktoré pôsobia strnulo, umelo, nedôveryhodné a často smiešne. 

Preferuje sa spontánnosť, uvoľnenosť, neočakávané zábery a pod. Odmieta sa 

tradične pózy a umele úsmevy zmenou za nekonvenčné prístupy, ktoré ale po častom 



opakovaní sa konvenčnými stanu. V tomto kontexte musíme spomenúť, skutočnosť, 

že pri desiatkach tisícok fotografii, vyhľadanie autenticky dobrých obrazových 

denníkov a netriviálnych, je čim ďalej tým ťažšie, ale ešte stále priateľskejšie ako 

písané. A samotnú fotografiu môžeme skúmať v troch základných úrovniach: 

Fotografa (jeho úlohy), fotografii (produktu fotografa), a samozrejme samotného aktu 

fotografovania (spoločensko - kultúrne aspekty) a odpoveď na funkciu fotografie je 

zároveň otázkou, prečo ľudia radi fotia. 

 

Elektronické denníky 

Zdá sa, že obsahy a funkcie rodinnej fotografie (vrátanie rodinných albumov)  

nie podliehajú nejakým vážnejším transformáciám vplyvom masovej digitálnej 

fotografie, ale mení sa ich forma, zvyky spojene s ich pozeraním a skladovaním, 

vznikajú nove formy interpersonálnej komunikácie. 

Vykonávanie fotografii a delenie sa nimi je efektívnou, lebo silne 

emocionálnou metódou udržiavania si vzťahov medziľudských. Digitálna fotografia 

posilňuje tu výmenu vďaka veľkým počtom fotografii, ktoré vymeníme si s rodinou 

a priateľmi aj tými virtuálnymi. Fotografie zasielame dokonca aj tým ľuďom, ktorým 

ešte pred nedávnom by sme ich neposielali a fotografie v hmotnej podobe boli 

ukladane v albumoch, krabiciach po topánkach na povale, či v šuplíkoch. Staré 

albumy pripomínali inkunábuly, ktoré boli zatvárané na kľúč aby nepovolané oči 

nemohli pozerať súkromie  rodiny jej sviatočné chvíle. Majiteľ albumu, nie len 

určoval rozsah prezentácie, ale sprevádzal ju slovným komentárom. Dnešné plastové 

albumy sa môžu metaforicky spojiť s trvácnosťou súčastných rodín. Zároveň treba 

spomenúť, že intenzifikácia vykonávania fotografii v priestore rodiny (rodinne 

fotografie sú najčastejším motívom vo fotografii vôbec) v súvislosti s narodením 

prvého dieťaťa (druhému venujeme v tomto smere menej pozornosti). Rodinná 

fotografia ruší individualizmus a posilňuje mýtus rodiny. Zároveň hranica medzi 

sférou privátnou a verejnou, ktorá bola vytvorená v analógovej ére, sa dnes 

v digitálnej presunula smerom k privátnej. Nás súkromný priestor je zverejňovaný 

a priame spojenie s majiteľom je zrušene (určitým obmedzením sú www stránky, 

ktoré si vyžadujú autorizačný kód) a samotne pravidla podľahli natoľko modifikácii, 

že môžeme sa stretnúť s fotografiami napr. zo súkromného pôrodu. Došlo k erupcii 

viditeľného, to čo bolo skryte a veľmi rýchlo stalo viditeľné a dostupne (Olechnicki 

2009, s 177). Súčasná albumová a blogova fotografia je technicky inovovanou a stále 



ešte paralelnou formou prirodzených ľudských spoločnosti pre vytváranie nových 

virtuálnych spoločenstiev.  

Dnes tieto obrazy sú archivovane na pevných diskoch počítača, kde nemajú 

svoju hmotnú zálohu, v prípade zlyhania techniky ako to bolo v prípade negatívov, čo 

mam aj určitý vplyv na triviálnosť a banalitu tém, ktoré sú ukladane v digitálnej 

podobe na rozdiel od dôležitých okamihov, ktoré sú materializovane na fotopapier 

najmä, že plnia integračnú a dokumentačnú funkciu a kvalita fotografii, či ich 

estetické hodnoty majú druhoradý význam, v rodinnej fotografii najdôležitejší je 

dialóg s podobizňami blízkych, expresia citov a pocitov s tým, ale zároveň podľa 

Sontag fotografia dáva ľuďom pocit vymyslenej a nie skutočnej minulosti (Sontag 

2002, s. 14), kde odohrávali sa sviatočne, výnimočné, glorifikovane udalosti, 

neopakovateľné, ktoré zobrazujú šťastné a úspešné chvíle, zároveň sa vyhýbanie 

triviálnym a prízemným motívom, ktoré majú svoj kontextuálny základ v prežitej 

realite.   

Obidve formy, napriek rôznym technologickým postupom a formám kultúry 

obrazu, spoločným znakom oboch, je fungovanie ako komunikačne kanály – je to 

náradie pri nadväzovaní a posiľňovaní medziľudských interakcii. Fotoblog okrem 

iného dodatočne aj potenciál byt prezentáciou samých seba a ich postoja k životu, kde 

môžeme hovoriť o forme kreatívnej zábavy. 

O fotoblogu môžeme hovoriť v prípade ak fotografia zastupuje text, alebo časť 

textu, alebo keď obidve formy komunikácie existujú vedľa seba, ale s dôrazom na 

vizuálnu stránku. Často môžeme si pomýliť fotoblog s internetovou galériou, ale 

v tom prípade sa jedna o tematickú kategorizáciu podľa jednotnosti zobrazovaných 

tem. V prípade fotoblogov jedna sa o chronologické obrazové zápisky (najčastejšia 

štruktúra). Staršie zápisy sú ukladane do archívu, podľa mesiacov a rokov. 

Samozrejme okrem samotných fotografii, na obsahovej stránke sa podieľajú texty, 

komentáre, odkazy iných návštevníkov, profil autora a pod. Súčasťou fotoblogov su 

komentáre návštevníkov, ktorých skupina nie je špecifikovaná, anonymná a čisto 

náhodná. Nešpecifikovanie a zároveň anonymita prispievajú k väčšej autenticite 

a úprimnosti komentárov. Fotoblog tak slúži nie len ako samoúčelova forma 

autoprezentácie, ale aj ako variácie na ňu v pohľade spätných komentárov. Nie je to 

ale hlavný atribút fotoblogu, keďže podobný výsledok dosiahneme v prípade 

internetovych galérii, fotoblog ma funkciu rozprávačský – záznamníkovu, kde autori, 

uchovávajú svoje videnie sveta obrazom, ktorý v danej chvíli sa im ponuka. To ako sa 



mení ich pohľad na obklopujúcu realitu uchovanie zároveň prchavosti chvíle 

a zadelenie tej expresie, nie len najbližším, ale prakticky celému svetu, ktorý nie len 

pozerá tie naše digitálne zachytene momenty, ktoré si sami neuvedomili alebo 

nezachytili, ale zároveň necháva odkazy pre nahliadnutie do svojho súkromného - 

verejného sveta, vytvárajúc tak vizuálnu rodinu na princípe sociálnej siete.  

 

Blog ako výskumný materiál  

Vzhľadom na archívnu povahu blogov aj fotoblogov, tato forma je bohatým 

výskumným materiálom, ktorý pre sociológa, psychológa je prínosom z hľadiska 

sociálnej psychológie a užšie teórie komunikácie, ale aj v širšom aspekte skúmanie 

virtualných sociálnych kompetencii. Obsahy blogov umožňujú vyčleniť osobnosti 

účastníkov. Odkazy, ktoré sú umiestňované na ďalšie blogy umožnia nám pochopiť 

existujúcu sociometricku sieť. Obsahovou analýzou komentárov uvidíme dynamiku 

konfrontačných vzťahov medzi účastníkmi. Populárnou praxou autorov, je vytvorenie 

si iných, ďalších blogov a účasti na iných sociálnych sieťach, čim môžeme skúmať 

otázku multiplikácie totožnosti a miery tolerancie voči vlastnej osobe. V tejto 

kvalitatívnej analýze môžeme zistiť nové trendy v spoločnosti blogerov. Preto 

potrebná bude aj samotná kvantitatívna analýza umožňujúca presnejšiu 

geodemografickú deskripciu, aj v aspekte kategórie samotných autorov a ich 

motivácie v tomto smere, kategórie analyzujúce druhy blogov, či ich čitateľov pri 

zachovaní línie autor - text – príjemca.  

Kategóriu autorov, môžeme skúmať z hľadiska: 

 

1) sociologických kategórii 

2) psychologických kategórii: 

Behavioralne: 

 

a) exhibicionizmus 

b) extrovertnosť vs. introvertnosť  

c) autoterapia vs. autodeštrukcia 

d) autoprezentácia 

e) autopropagácia 

f) tvorivosť 

 



Telické: 

 

a) Potreba gratifikácie ego - blog je vynikajúcim alibi pre egocentrizmus 

a zaoberanie sa vlastnou osobou 

b) Potreba antidepersonalizácie - blog umožňuje vytvoriť unikátnu postavu v 

čase uniformizacie názorov a konformizmu skupiny. 

c) Potreba spolupatričnosti – zúčastňovanie sa na živote špecifickej 

skupiny ľudí a niekedy aj prepojenej na elitnosť. 

d) Potreba moci – po úspechoch niektorí autori získavajú pocit, vládnutia nad 

inými účastníkmi vo virtuálnom svete. 

e) Potreba samo realizácie – možnosť publikovania vlastnej tvorby. 

 

Záver 

Pri prehľadávaní fotoblogov je ťažko nájsť leitmotiv, ktorý by sprevádzal aspekt 

témy, keďže spektrum zobrazovaných tém je nekonečne a v svojej podstate 

subjektívne v svojom natureli, prirodzenosti situácii. Možnosti tém pohybujú sa od 

čisto súkromných v staršom chápaní, čiže rodiny, priateľov, vlastných portrétov 

a končiac na niekedy metafyzických uchopeniach poézie všedného dňa dostupnej 

každému, len nie každým zachytenej. Symptomatické je v tejto súvislosti, že autorov 

malo kedy zaujímajú témy či momenty z prostredia supermarketov, obchodných 

centier a pod. a glorifikovane sú témy v duchu streetphoto, kedy nemôžeme v tej 

súvislosti deliť fotoblogy na verejne a súkromné. Blogy sú v podstate už spomínaným 

zverejnením súkromia, ktoré tolerujeme ako naše vlastne, komunikácia 

prostredníctvom fotoblogov učí nás tolerancie pre iné pohľady, pre iné videnie toho 

istého sveta sensu largo. Zatieranie hraníc sféry privátnej, subjektívnej, implicitnej 

a verejnej, objektívnej, explicitnej.     
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