
SociáIní sítě patří v dnešní době mezí široce diskutované téma i z toho dŮvodu, Že nabízí svým uŽivatelŮm rŮzné
možnosti doiozumívání se, Lidská komunikace zde neprobíhá pouze písemnou formou, ale i dalŠÍmi 1qŮ^sobY. In-
formace, respektive obsah komunikace, jsou v takovém případě předávány napříktad v podobě obrázkŮ nebo fo,
tografií. Clánek ie zaměřen na uživatele Šociátních sítí a iéiién profilavé obrázky. ttlavní dŮraz ie \Pd9n_ PředevŠÍm
;:';;;;Í;i;Íi-Éá"á"o*. v úvodu je charakterizováno-piostředí sociátních sítí a vysvětlena stěŽejní termlnolo-
gie. Zároveň iso, ,*iiárv i páiiŠrv již reatizované wýzkumy, které se probtematikou profilových obrázkŮ v so-
íiátiiin ,iti"í zabýyaly. óit.^ irirpéit u ie představeňí koncepce vlastního výzkumu, jehoŽ podstatou je_ analýza

iiáiiň"iin-"rrjixa ivtranýČn u*ivatel'ů řacebooku. V rámci výzkumu jsou stanoveny dva X!ÍěoY! ukazatele,
'množstií a obsah proircvýcn obrázků, které budou v jeho prúběhu sledovány, Posléze isou jed_notlivé lg1tesorle
uživatet& porornány i iiáaÉiu pohtaví, věku afud. Ý ývěry i_sou diskutovány návrhy týkající se rozdělení uŽi-
vatelskýc-h kategorií, stejně jako možné zaměření a vývoj výzkumu v budoucnu.

Úvod do problematiky
Z:ak je pro lidstvo od jeho počátku Velace dŮležitým smyslem,,bea kte_rého si většina z nás nedokáŽe svŮ; Život ani předsta-

uit, ťpo.ounání s ostailími jasně dominuje - odňadem 70 až 90 7o iniormací získáváme vizuální cestou, tedY více :'':eŽ vŠemi

ostatními smysly dohromady (Zikmundové, 2Oa7).

Současná společnost, ať už ji nazveme jakkoliv, je pod neustátou záplavou vizuállích podnětŮ v reálném i online světě..,NaŠe
Řůriuiu je v'rostouci míře kúltu.ou vizuální. v prŮuěnu posledlích dvou století byla západní kultura místo Ústních Či textových

sdělení ovládnuta vizuálními médii" (Sturken, Cartwright 2001, s, 1, 10 cit. dle Sztompky, 199B, s, 11). Prostředí sociálních

sítí tedy v tomto ohledu není výjimkou, spíše naopak - vizuální složka je zde klíčová.

Na sociální sítě se můžeme dívat z pohledu: 1) sociologického a 2) webového. Pokud hovoříme o sociální síti z pohledu so-

ciologie, jedlá se o,,množinu sociálních subjektŮ (uzlové body sítě), které jsou na_vzájem propojeny směnnými vztahY^(sPoje

iitlj]póá11"1 sociálni'sítě získal odborný status v britské sociální antropologii na přelomu 50, a 60. let" (H,E. Barnes I972 cit.

podie uiitová ,2ooo, s. 92). Sociá|ní sítě v prostředí internetu nabizejí nejen možnost navazovat kontakty, jak je tomu u so-

tlátnícn sítí z hlediska sociologie, ale zejména tyto vazby určit a zviditelnit (Boyd a Ellison, 20a7),

,,sociální sítě se skládají z konečné množiny nebo množin aktérů a vztahu Či vztahů definovaných mezi nimi" (wasse:-man

á Faust, 2009, s. 20). J;k popisují Wasserman a Faust (2OO9), dé|e Nooy. Mrvar a Batage|j. (c2005) nebo Kloke a.Ya.ng (c2O0B),

,o.;ainl ,iř já'ure"ná ur.teiv u;"ji.h vzájemnými vztaňy, které považují v kontextu sociálních sítí za urČujícÍ. Aktérem je mY-

šlena sociální entita, skup:lrou'páx sociá'lní entit* ať už neformální seskupení nebo například celé organizace, které jsou pro-

po;"nv vzéjemným ;rtiň", G6iiaŇ ipo:enii 1wasserman a Faust, 2009, s. L7-21l Nooy, Mrvar a Batagelj, c2005). StruČně

řeČeno je sociální síť,,propojená skupina lidl.

V tomto příspěvku je nahlíželo na sociátní sítě jako na_webové služby. Vyjdeme{i z anglické terminologie, sociální sítě (angl,

social netwot-ksites)o"iinu:"*"řko,.weuoveélužby,kteréumožňujíjednotlivcŮm: 1)vybudovatveřejnýneboČásteČněve-
ř":ný p."iir u uraur"ne* ,yšternu, 2) iormulovat ."rňám ostatních uŽivatelŮ, s nimiž sdílí sPojenÍ, 3) zobrazit a_Procházet sez-

ná*.uý.r.', spojení a zároveň proénázet seznam spojeníjiných.uživatelŮ v rámci systému, Povaha a názvoslovítěchto sPojení

se mohou iišit v závislosti na konkrétní sociální siii"isoýa á Etli.on, 2oo7). Někdy se v anglicky psané literatuře objevuje též

označení social netwofking service nebo social netwbrť service (Reitz, c2015) a social netwo.kin9 sites, které vŠak autorkY

Boyd a tllison (2007l neóáuazuiiza ideální označení, neboť zdůrazňuje iniciaci vztai:l, což není podstatou ani zásadním roz-

dílém, který oooeru;Ó sociální siiě oc jiných forem počítačově zprostředkovanó komunikace.

Zhruba na přelomu 2a. a2I. století začaly vznikat první socJální síiě.v prostředÍInternetu. HistorickY První sociální sítí bYla

stránka SixDegrees,com, jež vznikla v roce 1997. piipomínala.dnešní.sociátní sítě s jiŽ standardlím osobním Profilem a sez-

namem přátel. Webové stránky SixDegrees.com všaÉ byly zrušeny již v roce 2000. Samotný zakladatel PříČinu této události

vidě| v pokrokovosti .áálo prÓ:ur.tu, řtení tak zkrátka předběhl svou dobu (Burian, 2oI4., s. 84.). Kolem roku 2004 {viz Ta-

bulka 1i se rozšířily poaóoňďpii,:etty v ne'oývalém množství, meza nimi iFacebook, prozatím ale dostu?ný Pouze Pro studentY

Harvardské univerzity. (Tabulka 1, nasled, strana )

Vzájemné odlišnosti jednotlivých webových stránek sociálních_síti nalezneme nejen v jejich 9rafickém vzhledu a technickém
póveoení, aletakóu.ůino.oáo.ti konkrétlích skupin uživate|Ů. vedle sociálních sítívšeobecného charakteru !|ac9!o99k nebo

boogle+) existují takové, které lákají osoby ze specifických zájmových skupin (Dogster zaměřený na milovníky psŮ), L;rČité

.irv, ,-úel.ii,ďra*er"ni, nlnoz"nŠkeho vyznání (MyChurch), národnostrri identity nebo takové, které se soustředí naPřík-

lad na video obsal (YouTube), sdílení obrázků (Pinterest) atd,

Ačkoliv některé sociálni sítě jsou přístupnó po ce|ém světě, jejich obliba zŮsta|a primárně mezi hranicemi několika málo

;l;iů. v;iř";"puuiňi, oň"i:ii náe";stuj'icí, sbciální síť orkut'(-oikut, [2014]) 3yla fenomén9l pj"j^""šlr 
"..i?:i]l!,13|:j.ul"

Indii nebo pákistánu. rlešto ó nikterak malou síť, v době svého největšího rozvoje měla přibliŽně 50 milionú aktiVnich UziVa-

i;Ě aM;;yiki, ioi+l, Ň"uo tvpi.tv české weby jako Lide.cz nebo Spoluzaci.cŽ, které by|y populární zejména v době Před

Facebookem,
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Rok' Název

I99,] Six Degrees.com

l998

l999 LiveJoumal, AsianAvenue, BlackPlanet

2000 Lunarstorm*, M:Gentg, Six Degress (ukončeno)

200l Clrvorld, Ryze

2002 Fotolog, Friendstel, Skyblog

2003 Courchsrrrfing, Linkedln, My§pace, Tťbe.net, Open BC/Xing, Iá§I"I'M, Hi5

20u orku1, Dog§ter, iti§l(Í, Piczo, Mixi, Fácebook (pro sfudenty Harva]dské §iverzí6l), Multiply, aSmallWorld, Dodgeba1l, Cer€21, Cat§teí, u}rye§

2005 Yahoo! 360, YolTlle, Xanga*, Cyworld (Čina), Bebo*, Face}ook (pro q,soké školy), Ning, AsianAvenue, Black}bret (opěloyné spuštění)

2006 QQ (opětovíté spušlělri), lacebook (pro korporace), Windows Live Spaces, Cyrxorld (USA), Twitter, MyCburch, Facebook (pro všechny)

2007 Badoo (opětovnó spuště:tí), Mom Bloggers Club, Hulq FriendFeed

2008 Kaixin001, Greenwala

2009 MyBlackberry, MySears, MyKman

2010 Google BW, Pinteíe§t

20|l

prvky sociálních sítí (opětovné spuštění)

Tabutka 1 Časový přehted spuštění někter.ých nejvýznamnějších saciálních sítí a komunitních webů s prvky sociálních síťí
(BoYd a Ellison, 2007, s. 3; Pride a Ferrell, c2012, s. 2B9; Gundotra, 2011; Pinterest, c2015)

Většina podobných služeb se snaží o udžení stávajících a zároveň získání nových čiel3, některé neustále vylepšují a integrují
nové informační a komunikační nástroje, vytvářejí aplikace pro přístup přes mobilní zalizení, doplňují možnosti sdílení foto-
grafií, videí a dalšího multimediálního obsahu. Součástí sociálních sítí bývají profily uživate|Ů, ielichž základ je, mimo jiné, tvo-
řen seznamem ,,přátel", kteří jsou rovněž uživateli určité služby, Mezi další informace, které o sobě uživatel obvykle mŮže
poskytnout, patří věk, zájmy, zaměstnání, škola nebo profilová fotografie (Boyd a Ellison, 2oo7).

Jedny z nejvýznamnějších sociálních sítí jako je Google+, Facebook, Twitte1 Tumblr a Linkedin nabízejí svým uživatelŮm po-
dobné možnosti, ne však ve stejném rozsahu. Zajínavý přehled nabídky rŮzných funkcí zmíněných sociálních síli nabizí info-
grafika auto.Ů Caufielda a Kesslera (in Hej1,2011).

Z existujících sociálních sítí je nejvíce prostoru věnováno lacebooku, který je ústředním tématem článku isamotného výzkumu.
Clánek čerpá z autorčiny diplomové práci, v rámci níž byl realizován vlastnívýzkum, Sociální síť Facebook byla spuštěna v roce
2004. Od té doby se rozšířila, a stále rozšiřuje, nebývalým zpŮsobem. Prvenství v počtu uživatelŮ získala služba zakladatete
Marka Zuckerberga v dubnu 2008, kdy předběhla MySpace, a stala se tak nejpopulárnější sociální sítí na světě. Za příčiny to-
hoto historického mi|níku lze považovat skutečnost, že Facebook je oproti Myspace přehlednější a je zaměřen na demogra-
ficky šírší publikum, které zahrnuje teenage.y, rodiČe, ale i prarodiče, Nejrychleji rostoucí skupinou uživatelŮ na Facebooku
jsou ženy nad 55 let, Obě zmíněné sociální sítě jsou si velice podobné. Svéiro času se také MySpace, které bylo spuštěno dříve,
drželo na špičce v úspěšnosti zejména ve Spojených státech americkýci (Pride a Ferrell, c2OI2, s. 289-290).

Zcela zásadni odlišnost však spočívá v samotném poČátku Facebooku. Nevznikl totiž jako celosvětová síť, ale jako komunitní
web uživatelŮ, kteří si byli vzájemně vetice blízko. UŽ od svého startu se uživatel hiásil pod svou p.avou identitou, neexisto-
va'a ano.ym.i přispěvatelé nebo smyšlené profily. Postupem Času se síť rozšířovala a nabízela uživatelŮm stále více prostoru
a zejména dŮvodŮ, proč se vracet (hry skupiny atd.). K 28. lednu 2015 bylo na Facebooku 1,393 mi|iardy aktivních uživa-
telŮ, denně tuto stránku navštíví zhruba B90 milionŮ z nich a stráví zde prŮměrně 21 minut (informace z 19. záii 2014) (Smith,
2015). Prozatím se počei aktivních uživatelŮ nesnižuje, naopak stále stoupá {viz statistika). Zájem o tuto sociální síť ze strany
médií, firem, odborné i široké veřejlosta je tak patrný napříč ce|ou současnou společností,

Podstatou Facebooku jakožto sociální sítě je vytváření a udžování sociálních interakcí. Právě lacebooku 5e povedlo něco, co
jiní zástupci nedokázali - spojit online viftuá'lí a offline reálný svět, Zde je potřeba si :;vědomit, že sociální sítě jsou obvykle
využívány jako místa k navazování nových kontaktŮ. Facebook umožňuje nejen vytvářet nové sociální vazby (výhradně v in-
ternetovém prostředí), ale obnovovat a udržovat i ty, které vznikly dříve v běžném životě (Huang a Park, 2013, s. 336.).
V takové míře se žádné jiné sociální síti nepovedlo nic podobného.

Tomu odpovídá také množství osobních údajŮ, kteró o sobě uživatelé, jínak chránící si své soukromí, na Facebooku prozradí.
Vedle validní e-maalové adresy to m3že být profilový obrázek, místo bydliště, datum narození, status vztahu, o3libené filmy,
knihy či hudba nebo počet přátel na Facebooku. Vše zá|eží na nastavení soukromí jednotlivých uživate|3.

Facebook je pro komunikaci vizuálních 
'nformací 

přímo ideální. Uživatelé mohou nah.ávat a šířit vlastní obsah nebo sdílet
obsah jiných tvŮrcŮ. Častýmí příspěvky v tomto online prostředí jsou textové kome:táře, emot|kony, sdílené obrázky nebo
videa, Obsah sdělení mŮZe nýt rŮzný, od profesního charakteru až po čistě osobní oznámení například o narození potomka
prostřednictvím fotografie. Také možností, kam lmísiii ur,Čitou informaci, je hned několik.

Současný stav problematiky
Vizuá|ní aspekty sociálního světa jsou předmětem zájmu rŮzných oblastí sociálních věd - studií vizuální ku|tury, které zkou-
mají ,,všechny formy obrazových představ realizovaných v lidské kultuře (malířství, 9rafice, sochařství, fotografii, reklamě,
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filmu, videu, poČÍtaČových hrách, internetu apod,), ale také vizuální sociologie zajímající se o,,viditelné kulturní formy"1
(Sztompka, 2007, s, 7) a jiných,

Nah|édneme-li na již realízované výzkumy týkající se stěžejního tématu, zjistíme, že se mnoho autorŮ v této souvislosti za-
bývá online sebeprezentováním, které je ,,jedním z nejzásadnějších motivŮ vyvolávajících aktivitu v oblasti sociálních sítt
(Tifferet a Vilnai-Yavetz, 2O14, s. 3BB).

Prezentovat sám sebe mŮže uživatel socjální sítě pomocí explicitních i implicitních dat. Oba typy informací mohou být předá-
o v.v,

ván^y v nejrúznějŠÍ podobě - obrazové, zvukové i textové, Pokud se zaměříme pouze na implicitní obrazové podněty, význam
a pŮsobení na ostatní uživateie je poměrně významné. Hodnocení ostatních osob staví častó na jejich profilovém obrázúu, lak
ve své studii prokázaly Ivcevic a Ambady (2aL2, s. 43). Profilové obrázky a úvodní fotografie dávají uživatelŮm Facebooku
velký prostor k sebevyjádřenÍ, protoŽe si je mohou sami vybrat (Tifferet a Vilnai-Yavetz,2Ol4, s. 3B9.). A právě sebeprezen_
tace, tedy snaha ovlivnit úsudek o:,'lás samotných, je zásadním motivem při výběru profilového obrázku. Uživate|é totiž vní-
majÍ, Že jsou jejich profilové obrázky pod drobnohledem ostatních (Tifferet a Vilnai-Yavetz,2ol4, s, 3B8).

Co tedy celkově ovlivňuje chování uživatelŮ v prostředí internetu (potažmo na sociá|ních sítích)? Uživatelé se snaží získat so-
ciální kapitál', udrŽovat přátelství a vytvořit či zlepšit vlastní image (Utz, 2010; Zhang,2010 cit. podle Hum, 20].1, s. 1B29,).
Fotografie je samozřejmě jednou z možností, jak zminěné snahy podpořit, čehoijsou si vědomi i samotní už|vateté. Dle vý-
sledkŮ Alyson L, Young a Anabel Quan-Haase (c2009) celých 98,7 o/o respondentŮ uvedlo, že uveřejňují fotografie své osoby,
namísto avatarŮ apod. Je však potřeba zdŮlaznit, že Facebook se od jiných sociálních sítí mŮže lišit Švýá chaákteristicky pro-
středím, které se od jiných anonymních přesouvá až k nonymnímu3.

Kapidzic (2013, s. 14-19) zkoumala jako další motiv při výběru profilových obrázkŮ narcismus, ale také vliv osobnosti apod.
Ve své studii zjistila, Že narcismus je významným prediktorem .notivace při výběr profilových fotografií, ježzdťlrazňují atrak-
tivitu a osobnost u mužů i žen.

V Článku jsou vybrány výzkumy, které se zaměřovaly především na obsah a množství profilových obrázků. Dále byly sledo-
vány návaznosti na věk, poh|aví a další faktory které by mohly ovlivnit právě obsal či množství profilových obrázků.
Výchozí prací pro vlastní výzkum je studie z roku 2OIí, kterou publikovaly autorky Hum, Chamberiin, Hambright, portwood,
Schat a Bevan, Zabýva|y se obsahovou analýzou profilových fotografií na Facebooku, l,|lavním tématem jejich výzkumu je bu-
dování identity a související genderové odlišnosti v prostředí sociálních sítí. Ve své práci se zaměříly na obsah aktuálního pro-
filového obrázku uživatelŮ Facebooku a celkový počet profilových obrázkŮ v přístušném albu, Zjišaěné výsledky následně
srovnávaly dle pohlaví,

Za respondenty bylo zvoleno 150 vysokoškolských studentŮ, kteří byli aktivními uživateli sociální sítě Facebook. Zároveň se
muselo jednat o,,přátelet' výzkumníkŮ, vzhledem k nutnosti komunikace s respondenty a vyžadovanému souhlasu s účastí ve
výzkumu. Dalším dŮvodem byl přístup do alba profilových obrázkŮ. Respondenti by|i vybráni náhodným výběrem třemi vý_
zkumníky.

Pro analýzu profilových obrázkŮ bylo vytvořeno celkem 5 kategorií týkajících se obsahu a množství:

1, fuzická aktivita,
2. upřímnost,
3, vhodnost,
4. počet subjektŮ,
5. počet obrázkŮ,

Fyzická aktivita, tedy jak moc aktivní byly subjekty na danóm obrázku, byla ve většině připadŮ (B2 o/o) vyhodnocena možností
kompletně neaktivní. U majoritního podílu zkoumaných uživatelŮ se vyskytovaly pózované profilové obrázky (celých 76 o/o),

které byly vhodné pro všechny typy a kategorie uživatelŮ (86,7 o/o). U téměř poloviny uživatelŮ se na profaaovém obrázku ob-
jevoval pouze jeden subjekt {42 o/o),I v tomto výzkumu se dospělo k závěru, že mezi pohlavími neby|y shledány významnější
odlišnosti. Z výsledkŮ, mimo jiné, vyplynulo, že respondenti měli ve svém albu obvykle 21 a více profiiových obiázkŮ (86 o;).

Jejich zjištění přinesla rovněž nové poznatky týkající se budování identity v prostředí sociálních sítí. Uživatelé, ať chtějí čí ni-
koliv, svŮj aktuální profilový obrázek nemohou před nechtěnými uživateli ui<n7to. Jedná se o jednu z informácí, kteráie zo-
brazena při vyhledávání r;živatelŮ. Na základě popsaného výzkumu je tedy možné předpokládat, že si vysokoškotšií respondenti
uvědomují dŮležitost budování online identity, pokud vezmeme v potaz, že jejich profilové obrázky byly typicky bez fyzické
aktivity, pózo^vané, vhodné a obsahovaly pouze daný subjekt, Navíc se v jejich albu profilových obrázkŮ nacházelo více než
20 exemplářŮ, Lze tedy vyvodit nejen to, že m|adým l|dem záleží na onliňe-sebeprezentaci před ostatrrimi, a|e také skuteč-

,,Viditelné kulturnj formy" (angl, visible cultural forms) je pŮvodní označení Bankse (1998, s. 11) pro vše vizuálně pozorovate|né
bez ohledu na ivůrči úmysl (tedy zda jde o záměr vytvořlt obraz či nikoliv).

.,Sociální kapitál" je síť známostí. kontaktŮ a vztahŮ k druhým lidem, kterou využíváme pro saturaci svých potřeb. (...) Sociální ka-
pitál máme k dispozici jako potenciálnÍ. V konkrétní situaci ho mobi!izujeme.,, Velikost sociálního kapilálu je dána velikostí: poten-
ciální (mobilizovatelné) kontaktnísociá|ní sítě; velikostí sociálních kapitálŮ * subjektŮ této sítě... Vytvářením a udžováním sociálních
kontaktŮ do sociálního kapitálu investujeme (Novotná, 201O, s. 26-27).
Nonymníjako opak anonymního (Zhao, Grasmuck a Ma.tin, 2008; Strano, 2008; Herring a Stoerger, 2013, s, B; Hum, Chamber-
lin, Hambright, Poftwood, Schat, Bevan, 2011, s. 1829).
AČkoliv je ve zmiňované práci tato informace uvedena, nenízcela pravdivá. Ukryit profilový obrázek před zraky veřejnosti je poměrně
sloŽitý Úkon, kteni vyŽaduje uŽivatelovu snahu. Profilové obrázky bývají nastaveny jako veřejné (výchozí nastavení),
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no5t, že si uvědomují i možná rizika spojená s umístěním nevhodných íotografií na svŮj profil, což by jinak v budoucnu moh|o
vést například k pro-btémŮm u potenciálních zaměstnavatelŮ.

1hrub9 38,1.procent uživatelŮ mělo na svých profilových obrázcích (fotografiích) dvě a více osobs. Jak zjistila Strano, ženy si
častěji oproti mužům vybírají profilové obrázky s přítelem a dalšími osobami nebo fotografie ze speciálních událostí. Možnou
příčinou mŮZe uýt silnější potřeba žen zdŮraznit svou skupinovou identitu v online kontextu.

Hum a ko|. ve své práci z roku 2011zmiňují, že z obsahového hlediska má nejvíce uživatelŮ na profilovém obrázku pouze jeden
subjekt, následováno možností pár (2 osoby) a na posledním místě skupina (3 a více osob).

Někteří autoři se zaměřili také rra četnost změn obrázkŮ, jako například již zmiňovaný výzkum autorky Strano (2008), která
zkoumala formování adentity v kontextu sociálních sítí6. Obecně si uživatelé mění svŮj profilový obrázek v prŮměru sedmkrát
ročně, ale málokdy p:ovádí jakékoliv změny v albu profilových obrázkŮ. Bez ohledu rra pohlaví respondenti rádi ukazují svou
příslušnost k určité skupině (rodina, dŮležité osoby apod.), Uživatelé rrad 31 let pravděpodobně nikdy nezměnili svŮj profilový
obrázek, což nazrračuje, že by věk mohl být určujícím faktorem. Avšak,autorka dodává, že se obvykle jedná o nováČky v pro-
středí Facebooku7, při zkoumání souvis|osti mezi četností změn obrázků a pohlavím byla ověřena domněnka8, že si ženy čas-
těji mění své profilové obrázky, .
Genderové a jiné rozdíty byly středem zájmu hned několika studií v dané oblasti. Hum a kolektiv (2011) a Lebel a Danylchuk
{2or4) tyto genderové rozdíly v sebeprezentaci v prostředí sociální sítě Facebook dávají do spojitosti s teorií kulturních rolí
(o:e rágty, tÓez;, která je spojena s určitými očekáváními jak ze strany mužŮ, tak i žen, Jedná se o pŮsobení napříč historií
lidstva, již od lovcŮ a sběračŮ, které je však v současné společnosti postaveno před zcela nové výzvy,

Raacke a Bonds-Raacke (2008) poukázali na zjištěnou skutečnost, že ženy častěji mění vzhled svých webových stránek. Ač-
ko|iv se jedná o webové stránky celkově a nikoliv pouze profilové obrázky, výsledky mohou naznaČovat tendenci Žen vytvá-
řet dynamičtější identity, což se m3že projevit takó v profilových obrázcích.

odlišnosti mezi profilovými obrázky uživate|Ů z hlediska genderového srovnání potvrdil výzkum z roku 2014 auiorek Tifferet
a Vilnai-yavetz, Vycházely z myšlenky evolučního vývoje a vývoje kulturních rolí z pohledu psychologie (podobně jako Hum
a kolektiv), které jsou u žen a mužŮ odlišné. Zaměřily se na:

1. rodinné vztahy (ženy jsou více orientovány na rodlnu než muži, tedy ive svých profilových obrázcích více ukazují ro-
dinu),

2. sociální status (ženy si vybírají muže mj, podte sociálního statusu, to se projevuje v sebeprezentování mŮŽu, kteří
se tak mnohem častěji než ženy snaží tento status ukázat - typicky symboly jako je auto, módní dop|ňky apod.),

3. riskování (muži více riskují a pro ženy jsou tím více přitažlivější9, což se v profilových obrázcích mŮže projevit čas-
tějším zobrazováním exteriérŮ, konzumování drog, kouření nebo pití a|koholu),

4. emocionální vyjádření (oproti mužŮm ženy více dávají lajevo své emoce, typicky v profilových obrázcích udžují oČní
kontakt, nezaknlvají si obličej například slunečními brýiemi a více se usmívajÍ1o).

K podobným závěrům ve své studii dospěla také Strano (2008), která uvádí, žeženy majítendenci měnit obrázky Častěji (viz
.ovyse) a zouraznu3l v nrch své vztahy. Také samy sebe prezentují jako usmívající se, vypadající radostně. MuŽi jsou ráéi zo,

brazováni v unikátním zobrazeni se silným dŮrazem na individualismus.

Bez pochybností lze potvrdit, že na některé uživatele je skutečně vyvíjen spoleČenský tlak, aby si změnili svou profilovou fo-
tográfii,3ák uvedla část respóndentŮ (Strano, 2008), Úuži iženy na prófilových obrázcích prezentovali svŮj romantický.vztai:,
ačioliv'genderové vnímáníie značně oaliSne.'UživaÍetky naznačbvalý svou identitu (žena v pevnóm vztahu), kdežto muži zdŮ-
razňovali zejména daný vztah.

Zkoumání odlišnostíuprofilových obrázkŮuživatelŮzhlediskavěkuneníčastým jevem,VětšinaautorŮl1 sezaměřujenaado-
lescenty či vysokoškolské studenty. Avšak i v této skupině uživatelŮ je možné najít určité odlišnosti. Livingstone_(2008) ve svém
výzkumut2 zlistila rozdíly i v relativně malém tří|etém věkovém rozdílu mezi adolescentními účastníky. MladŠÍ zástupci buduj1

svou ídentitu skrze vizuálně propracované, avšak individuální profily, kdežto starší adolscenti dávají přednost jednoduŠŠÍmu
profilu (esteticky uhlazenějšímu) a častěji zŮrazňují své sociální kontakty, skupiny vrstevníkŮ apod. Zde lze předpokládat ur-
čité propojení na sociální síť Facebook, kde by mohli starší uživatelé zobrazovat častěji skupinové obrázky než pouze fotogra-
fie sebe samých.

5 Tato skutečnost může odrážet snahu implicitně znázornit skupinovou identitu, která se projevuje také ve snaze mít větší množ-
ství Facebook přátel apod, (Strano, 2008).
Respondenti byli uživatelé nad 18 let v celkovém poČtu 427.
Celkem 6o,7 o/o starších 31 let se připojili k sociá!ní síti Facebook během posledního roku (Strano, 2008).

Ta vycházela z předchozího výzkumu Raacke a Bonds-Raacke z .oku 2008 týkající se profilové stránky jako celku, kdy byly zjiŠtěny
častější změny právě u žen. Avšak s upozorněním, že se nejedná o adekvátní srovnání.
Typickým příkladem je znázornění muže v divoké krajině vykonávajícího relativně nebezpečné povoláni (kovboj) a kouřícího ciga-
retu - tzv. Ma.lboro man,
Tuto teorii potvrdila také Andra siibak (2007), aČkoliv v prostředíonline seznamek, která zjistila, Že Ženy se raději (Ženy 65 oh, muŽi
24 o/o) na svých profilových fotografiích usmívají, dále jsou v těsně^jší osobní vzdálenosti ukazující pouze hlavu a ramena (ženy 28
o/o, m'uži 15 ó/o), Také pózy u žen byly více vyzývavé a oblečení zdůrazňovalo jejich sexualitu.

Kapidzic, 2o12; |-|um, Chamber|in, Hambright, Portwood, Schat a Bevan, 2011; Lebel a Danylchuk 2014 aj.
Rozhovory s 16 adolescenty ve věku 13 až 16 let.
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Respondenti ve věku od 22 óo 30 let většinou na svých profilových obrázcích zobrazuji události a aktivity ze svého živoá. Za-
frinavým faktem je, že někteří užívatelé profilové obrázky nevnímají jako sebeprezentaci, ale jako vzpomínku na hezkou udá-
ilhst s něhým blízkým apod.

ffiují vŠak i studie, které rrezjistily výraznější odlišnosti dle jednotlivých skupin uživatelŮ. V obsahu a množství profilových
oÓrazkŮ uŽivatelŮ Facebooku, dle výzkumu Hum, Chamberlin, Hambright, Portwood, Schat a Bevan z roku 2011, nebyly za-
znamenány výraznější rozdily.

Fosledním OŮtežitým poznatkem z předchozích výzkumŮ jsou odlišnosti související s rŮznorodostí jednotlivých kultur. Jak ve
wé práci poznamenali Jian Rui a Michael A. Stelanone (2013, s. 110-118), proměnnost publika ovlivňuje chování v online pro-
středÍ, coŽ má vliv na sebeprezentaci obrazovou formou. Například se jinakchovajíAmeričané a obyvatelé Singapuru při uve-
řejňování svých fotog rafií13,

Podobně Chih-Mao Huang a Denise Park (2013, s. 339) ve svém příspěvku, kteryí,se zaměřoval na kulturní vlivy na fotogra-
fie na Facebooku, zjistili rozóily mezi východními Asiaty a AmeriČanyla.

Vlastní v,ýzkum
Cílem provedeného výzkumu bylo zjištění stavu - oďsahu a množství * používaných profilových obrázkŮ uživatelŮ vybrané so-
ciá|ní sítě v návaznosti na stanovené ukazatele výzkumu (proměnné). Zjištěné výsledky byly porovnány s již realizovanými
rnýzkumy publikovanými v odiorné liter-atuře,

Rovněž použité metody, stanovené výzkurnné otázky a související hypotézy vycházeji z předchozích výzkumŮ. Jedna (desátá)
hypotéza byla stanovela na základě subjektivní zkuŠenosti autorky jako uživatele sociální sítě Facebook.

r výzkumná otázka č, 1: Jaké je množství profilových obrázků vybraných uživatelů Facebooku?
l výzkqmlá otázka č,2: Jaký je obsah aktuálního profilového obrázku vybraných uživatelů Facebooku?
l výzkumná otázka č. 3: ]aké jsou odlišnosti těchto ukazatelů (množství profilových obrázků a obsah aktuálního pro-

filového obrázku) v závislosti na pohlaví uživatelů a dalších faktorech?

o Hypotéza 1: Většina uživatelŮ má 2l a více profiiových obrázkŮ v příslušném albu.

o Hypotéza2 Mezi 35 a 41 o/o uživatelŮ má na svých profilových obrázcích párči skupinu subjektŮ,

o Hypotéza 3: Ženy oproti mužŮm častěji volí profilové ob:-ézky, kde je zobrazen pár či skupina subjektŮ.

o Hypotéza 4: Nejvíce uživatelŮ má na svém profilovém obrázku pouze jeden subjekt.

a Hypotéza 5: Ženy mají prŮměrně více profilových obrázkŮ než muži.

o Hypotéza 6: Muži oproti ženám ve svých profi|ových obrázcich častěji zobrazují exteriéry.

o Hypotéza7: Muži oproti ženám ve svých profilových obrázcích častěji zaknývají část nebo celý obličej (např. sluneč-
ními brýlemi).

n Hypotéza 8: Muži se oproti ženám na svých profilových obrázcích méně často dívají do objektivu (izn. neudržují oční
kontakt).

o Hypotéza 9: Muži se oproti ženám na svých profilových obrázcích méně často usmívají.

o Hypotéza 1O: Většina uživatelŮ na svých profilových obrázcích nezobrazuje své zájmy,

V online sociálních síiích, podobně jako u sociálních sítí z hlediska sociologie, vytváříme vzájemné vazby s lidmi z podobného
prostředí (škola, práce apod,), se stejnými zájmy, přibližně stejného věku atd. Navíc lze vysledovat tři mechanismy, které jsou
zodpovědné za podobnost mezi aktéry spojenými ve stejné sociální síti (Zak a Zbieg,2014):

1) }romofilie - určitá tendence jednotlivcŮ navazovat vztahy s podobnými jedinci jako jsou oni sami, což ovlivňuje íor-
mování těchto vztahŮ;

2) sociální nákaza * sociální účinek či vliv, kteni se šíří napříč sítí vztahŮ (vzájemné ovlivňování aktérŮ sociální sítě);

3) zneprůkaznění - simulténní vliv na jednotlivce zapojeného do sociální sítě, kde na jednot|ivce spojené ve vztahu pŮ-
sobí externí faktor (např. stejné pŮsobení reklamy rra spotřebitele - aktéry sociální sítě, kteří navštěvují společně stej:Tá
místa),

Pokud by prŮzkum prováděl pouze jeden výzkumník, je velice pravděpodobné,žeby respondenty byli lidé s podobnými iden-
tifikačními znaky, jako je bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, zájmy a v neposlední řadě také profiiovýmí obrázky. Z tohoto
dŮvodu se na získávání dat podíleli 4 výzkumníci (autorka článku a 3 další spolupracovníci). Pro zajištění rŮznorodosti by|i vy-
bráni dva muži a dvě ženy ve věku od 24 do 37 let. Také zde byla určitá snaha o získání alespoň jednoho výzkumníka, ktený
nebude z prostředí Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavěls, Tenlo výzkumník má v počtu přátel jasnou převahu a jeho

13 Obyvatelé Singapuru sdílejí mnohem více fotograiií než Američané apod.
1a Američané se napřík|ad na fotografiích více smějí (tzn. úsměv ukazující zuby).
15 Omezení na jednu univerzitu či věkovou kategorii apod., které mŮže limitovat širší validitu výsledkŮ v této práci, bylo součástí ně-

ktery;ch dřívějších výzkumů - Livingstone (2008); Raacke a Bonds-Raacke (20OB); Zhao, Grasmuck a Martin (2008) nebo Hum,
Chamberlin, Hambright, Portwood a schat (2011),
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sociální Vazby jsou VelicerŮznorodé, Doplnil tedy tým tří výzkumníkŮ z Ústavu informatiky §lezské univerzity v opavě _ jedné
vYuČujícÍ^a dvou studentŮ magisterského studia oboru Informační a knihovnická studia. Vzájemné vztahy a podobnosii vý-
zkumníkŮ jsou naznačeny v Grafu 1.

1 V' at v4 * vř*um*ílr,t až4 j

i ........., = píátelcMnaFffiu 
iI r--:--l = muž; r--l = 

'ana

Graf 7 Znázorněni vztahŮ a podobností mezi výzkumníky

Pro,z.ajĚtění optimálního získání vŠech dat byla vybrána kombinace dotazníkového šetřenía obsahové ana|ýzy profilových ob_
rázkŮ, DotaznÍkové Šetřenízahrnovalo zjištění identifikačních údajŮ respondentů pro určení bližších specifi'katio výzkúmném
vzorku a dále kvŮl; sledovaným proměnným.

UŽivatelé spojení s výzkumníky v sociálnísíti Facebook (,.přátelé") tvoří zkoumanou populaci - celkem ].257 uživaielů, pomocí
aPlikace Friend List Exporte. byly vygenerovány slatické seznamy přátel, Tento bod byl do výzkumu zařazen z toho dEvodu,
Že Fa"cebook zobrazuje _seznamy přátel dynamicky, coŽ znamená, že se v tomto seznamu časio mění pozice jednotlivých uži-
vatelŮ. To by pro potřeby výzkumu mohlo znamenat určité zkreslení. Současně byli označeni společní přátelé všech výzkum-,. o
níkÚ,_ČÍmŽ se Předcházelo nechtěné duplicitě. Tuto část výzkumu měla na starost autorka článku, která zajišťovala hladký
průběh a komunikovala se zbylými výzkumníky.

Pro výběr vzorku byl zvolen nálodný výběr pomocÍ generování náhodných čísel v on|ine programu Indemodino Group. Kaž-
dému výzkumníkovi byla generována ČÍsla zvláŠť, Jednou zezvažovaných možností výběru vzorku byla také metoda sněnové
|ouJ9, od které vŠak bylo upuštěno a částečně byla využita pouze v předvýzkumu. Důvodem bylo možné oslovení respondentů,
kteři jsou si z dŮvodu homofi|ie aj, velice podobní. Přeh|ed výzkumlé populace, výzkumného vzorku a rrévratnosti výzkum_
ných dokumentŮ je patrný v Tabulce 2.

Yýzkumník Počet Facebook,,přátel" Osloveno Získáao Náwatnost

V1 256 83 51 (19,92%) 61,45 %

Y2 263 l05 34 (12,93%) 32,38%

v3 l25 75 36 (28,8%) 48 o/o

v4 6l3 17, 78 (12,72%) 45,61%

Celkem:
l257

= qfzkumná populace
434

l99
: qízkumný vzorek

(15,83 o/o populace)

43,85 o/l

Tabulka 2 Přehled výzkumné populace, výzkumného vzorku a návratnosti výzkumných dokumentů

Výsledky
Profilové obrázky nejsou pouze zanedbatelným prvkem v prostředí sociálních sítí, ale možností, jak se jednotliví uživatelé mohou
sebeprezentovat. ]ak prokázaly zmíněné výzkumy, jedná se o jeden z určujících bodŮ při posuzování-druhých. Na jedné straně
tedy vidíme vlastníka profilového obrázku, kteý se snaží komunikovat jeho prostřednictvím informace nejčastěji Ó své osobě,
na straně druhé pak ostatní uŽivatele sociální sítě (a často i mimo ni), kteří na jeho základě vlastníka hodnotí. 

-

Online chování se mŮŽe od chováni v reálném světě odlišovat. Mohou zde glatit jiné zákonitost,, patrné napřík|ad při bL;do-
vání online identity16, Je třeba zdŮraznit, že si uživatelé při online sebeprezeltaci Často dobře uvédomují, že jim proitředí so-
ciálních sítí rrabízí nové možnosti, které v běžném životě nemají, což má zásadní vliv na jejich chování,

16 Rozdíl mezi online,,Vysněnou identitou" a identitou z reálného Života, které nemusejí být v souladu (Zhao, Grasmuch a Maftin, 2008, s, 211).
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Z hlediska identifikačních znakŮ se potvrdila teo-e o_podobnosti subjektŮ v sociální síti, kdy zastoupení jednotlivých skupin
respondentŮ přibližně odpovídé lozložení výzkumníkŮ z hlediska pohiaví, věku, bydlištěapóO. zastoupeňí obou póh|aví rás-
pondentŮ bylo poměrně vyrovlalé (101 mužŮ a 98 žen). Oproti tomu věkové rozložení respondentŮ bylo, dle očékávání, ne-
rovnoměrné díky poČetné sk_upině mezi20 a 29 lety _(147 respondentŮ). Druhou nejpočetnější skupinou byli respondenti mezi
30 a 39 lety (36 respondentŮ). Opět dle předpokladŮ převládá místo bydliště Moravskoslezský krajli (107 respondentŮ), mezi
res9ondenty se vŠak naŠli také zástupci jiných státŮ (Slovenska, Velké Británie nebo Švýcarska). V kategorii nejvyšší dosa-
Žené vzdělání se opět promítl vliv výzkumníkŮ. Vysokoškolsky vzdělaní lidé zastupovali nejpočetnější skúpinu 1i02 respon-
denti, tj, 5L,26 o/o), dále středoškoisky vzdělaní s maturitou (76 respondentŮ, ti. 38,19 o/o) atd.

VětŠina respondentŮ na svých profilových o_brázcích zobrazuje pouz_e jeden subjekt (potvrzení hypotézy č. 4) a op.oti stano-
vené hypotéze č. 2 se větší počet subjektŮ neobjevuje u uživatelŮ _v takové míře (skutečrrost: 1B.OB o/o, hypotéza: 35 až
4I o/o; viz Graf 2). Střední hodnota počtu profilových obrázkŮ je 7, prŮměrně jde o 9,B1 obrázkŮ na respondenta. Nejvíce uži-
vatelŮ má 1 až 5 profilových obrázkŮ, čímž nebyla potvrzena hypotéza č, 1 (viz Graf 3). Většinou jsou obrázky pořízóny v ex-
teriéru (45,23 o/o), a|e rozdíl oproti i:teriéru (40,7O 9o) ner:í tak výrazný, Uživatelé ve svých profilových obrázcích převážně
nezobrazují své zájmy a koníčky (68,84 o/o), čímž se potvrdila stanovená hypotéza č. 10, Oční kontakt v profilových obrázcích
udrŽuje 53,77 oh respondentŮ, tedy převaha z celkového počtu. Nadpoloviční většina respondentŮ si obličej z větší části ne-
zakrývá (natočením se bokem k objektivu, slunečnírrij bnilemi apod.),
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Rozložení počtu subjektů na profilovém obrázk§

Graf 2 Rozložení počťu subjekťŮ na profilovém obrázku

Roztožení počtu profilových obrázků

žádný obr.

Graf 3 Rozložení počtu profilových obrázkú

Rozdíly z hlediska pohlaví byly zaznamenány především u zakryvání obličeje (viz Graf B), které se vyskytovalo zejména
u mužŮ, potvrdila se tedy hypotéza č. 7, stejně jako v případě očlího kontaktu, Zde se do objektivu nedívali zejméná muži
{26,I3o/o), ženy naopak spíše ano (29,15 9o) a rovněž by|a potvrzena daná hypotéza č. B (viz Graf6). Výraznou odlišnosti
byl počet profilových obrázkŮ (viz Graf 4) užen (prŮměrně) - !\,54 a u mužŮ - B,14 (potvrzení hypotézy č. 5). Ženy na svých
profilových obrázcích více zobrazují 2 a více subjektŮ, kdežto muži mají profilové obrázky převážně s jedním subjektem (po-

:- Slezská univerzita v Opavě, ke které má většina výzkumníkŮ určité vazby, se nachází právě v Moravskoslezském kraji,
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tvrzení hyPotézy Č. 3), U Žen převaŽují profilové obrázky focené v interiéru (24,62 o/o), u mužů v exterióru (25,63 o/o), čímž
se Potvrdila hYPotéza Č. 6 (viz Graf 5). Z hlediska pohlaví je patrná převaha výskytu úsměvu u profilových ilnráztů .áspón-
dentek - Žen (celkem, tj.28,t4 o/o). U mužŮ je poměr opačný (2!,1l o/o), byla'tedy potvrzena hýpotéza'č. 9 (viz Graf i).
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Výslryt úsměvu v profilovém obrázku d|e pohlaví
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Graf 7 Výskyt úsměvu v profilovém obrázku dle pohlaví

Wskyt zakrývání obličeje v profilovém obrázku dle pohlaví
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Graf B VÝskyt zakn/vání obličeje v profilovém obrázku dle pohlaví

odlišnosti dle věku a nejvyššího dosaženého vzdělání nebyly příliš výrazné ani časté. U pohledu do objektivu se u skupiny res-
pondentŮ mezi 20 a 29 lety více objevoval oční kontakt v porovnání s jinými věkovými kategoriemi. U počtu subjektŮ byla zjiš-
těna ien nepatrná rozdí|nost z hledlska věku, kdy uživatelé mezi 30 a 39 lety mají nejvíce profilových obrázkŮ bez jakéhokoliv
subjektu. Z hlediska počtu profilových obrázkŮ jsou patrné tendence nižšího počtu u nejmladší skupiny od 11 do 19 let a sku-
piný mezi 40 a 49 tety. Nejpočetnější skupina 30 až 39 let má obvykle 1 až 5 profilových obrázkŮ, Ačkotiv v malém počtu res-
pondentŮ, skupina mezi 11 a 19 lety má tendenci se zakrývat více. U ostatnich větších skupin (především 20 až 29 let a 30
až 39 let) převažuje nezakrývá ní se. V mladší skupině respondentŮ (2O až 29 |et) převažují exteriéry v profilových obrázcích,
kdežto u respondentŮ mezi 30 a 39 lety spíše interiéry,

Nikoliv výrazné, ale malé rozdíly nacházíme také u kategorií počet profilových obrázkŮ, lokace nebo zakrývání si obtičeje. Jed-
nalo se především o rozdíly mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými.

Pokud srovnáme zjištěné výsledky s prací Hum a kolektiv, která byla popsána v teoretické části této práce, nalezneme zásadní
odlišnost. Podstatným zjištěním jsou právě rozdíly mezi pohlavími, které Hum a kolektiv nezaznamenali. Nutno však podok-
nout, že návrh tohoto výzkumu vycházel z několika dalších prací - především autorŮ Strano, Tifferet a Vilnai-Yavetz,

Z celkového počtu 10 bylo potvrzeno 8 stanovených hypotéz, pouze 2 byly vyvráceny. Mimo stanovené výzkumné otázky
a hypotézy byla částečně potvrzena teorie týkající se podobnosti uživatelŮ spojených v sociální síti.

Závěr
provedený výzkum se týkal pouze velice úzké skupiny respondentŮ, kteří patřiti do okruhu,,Facebook přá:et"_4 výzkumníkŮ.
Tento koncept, kteni vyše| z práce Hum a kolektiv, se zvolenými metodami snaŽil o zachycení maximální rŮznorodosti vý-
zkumného vzorku, I přes veškeré snahy je však nutné konstatovat, že omezení, která s sebou sociální síť Facebook přináší,
jsou zásadním problémem pro tyto typy výzkumŮ. zjištěne výsledky není možné vztáhnout na širší oblast uživatelŮ Face-
booku, závěry tedy nemají obecnou platnost.
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Během samotného procesu výzkumu bylo zjiŠtěno několik problémových oblastí - forma a způsob distribuce výzkumného do_
kumentu18, nutnost několikrát oslovovat respondenty (nevyplnění některých částí ve výzkuáném dok_umentu, případné urgo-
vání se zasláním vyplněného dokumentu) nebo obava respondentů z ana|ýzy 1resp. puólikace vi;steJtů j pi"áiÓ,iý.-nÓ.;rků;,
V PrŮběhu výzkumu se objevily zajímavé náměty pro jeho další směřování, Jednak rozvíjení myšlenky souvislosti mezi profi_
lovými obrázkY a Úvodními fotografiemi, ale také zkoumání motivŮ pro výběr profilovéhóobrázku, Mohlo by tak jít o oaiší to_gický krok od zjiŠťovánÍ, co gživatelé komunikujísměrem k tomu, prót tomuniÍ<ují právě tento obsah. Neméiě,ajim"ue můi"
být.r.ozŠÍření skupín uŽiÝatelŮ, ;elich srovnání například na úrovni států (viz zmiňbvané výzkumy) apod. V neposlédní řadě lze
rozŠÍřit výzkum o další sociá|ní síť, například Twitter, který zkoumal Leběl a Danylchuk (Žo14).'
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