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Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti 

 

Prvú fotografiu na svete zachytil Francúz Joseph Nicéphore Niépce v roku 1826. V tom 

čase bolo zvykom zvečňovať významné udalosti, stretnutia rodín a kvalita fotografií  sa s tými 

dnešnými nemohla porovnávať. Myslím, že sa im vtedy ani len nesnívalo, aké fotografie budú 

neskôr, v 21. storočí, kolovať na sociálnych sieťach. Čo všetko sú ľudia schopní zverejniť a kam 

všetky fotografie môžu putovať? 

 Už v predškolskom veku sa deti bežne namiesto hračiek zoznamujú s tabletmi, 

počítačmi, plynule ovládajú všetky funkcie smartfónu. V dobe, v ktorej mnoho ľudí žije vo 

virtuálnom svete, je ťažké neprepadnúť trendu všetko zverejňovať. Ľudia publikujú fotografie 

svojej rannej kávy, pracovného obeda, obľúbenej zmrzliny či fotografie pred zrkadlom vo 

fitness centre. A tak vyskladať si ich denný harmonogram, odhaliť ich záľuby a aktuálne pocity, 

nebolo nikdy jednoduchšie. 

Momentky, respektíve zachytené okamihy nášho života, o nás veľa prezrádzajú. 

Napríklad podľa fotografií, na ktorých sú odfotené iba oči či nos, dokážu ľudia zistiť, akí 

v skutočnosti sme. A tak sa o nás na základe neškodnej fotografie časti tváre dozvedajú omnoho 

viac, ako by sme chceli prezradiť. 

Pokiaľ by niekto náhodou vymyslel stroj času, rozhodne nebudem váhať a budem prvá, 

čo sa presunie o pár desaťročí dozadu. Už len z toho dôvodu, že takmer všetky technologické 

vymoženosti a sociálne siete sú pre mňa španielskou dedinou. Nerada zverejňujem fotografie, 

nie kvôli rizikám, ktoré ich publikovanie prináša, ale jednoducho preto, že to nepokladám za 

dôležité. Podľa môjho názoru nám mnohokrát neprinášajú úžitok, práve naopak, stávame sa ich 

otrokmi. 

Putovanie fotografie na sociálnych sieťach môže mať viacero smerov. Všetko sa to 

odštartuje jej pridaním. V tomto okamihu začne akákoľvek z nich žiť vlastným 

nekontrolovateľným životom. V najlepšom prípade môže zabezpečiť lepšiu socializáciu 

a informovať našich priateľov. Tí majú možnosť sa k nim úprimne vyjadriť a prejaviť záujem. 

Ako takmer pri všetkom, aj tu je potrebné pozerať sa na druhú stranu mince, pretože 

riziká s tým spojené, sú pomerne vysoké. V horšom a, bohužiaľ, pomerne častom prípade sa 

môže fotografia dostať do rúk nesprávnej osobe. Či už nejakému šikovnému programátorovi, 

alebo len náhodnému užívateľovi. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že fotografie, ktoré pridáva, sú 

dostupné širokej verejnosti. 

A tak sa môže prihodiť, že zrazu pri bežnom prechádzaní sociálnymi sieťami mi padne  

zrak na moje identické dvojča. Nemusím ani hlbšie skúmať a zistím, že pod tureckým menom 

sa skrývajú všetky mnou pridané fotografie. Problematika vytvárania falošných profilov na 

základe fotografií a údajov je však len jedna z mnohých.  

Oveľa častejším sa stáva vysmievanie a zosmiešňovanie. Momentky, ktoré nás 

zachytávajú v nepríjemných alebo trápnych situáciách, napríklad vo vyťahanej spodnej bielizni, 

sa môžu dostať do rúk niekomu, komu nie sú určené. Aj keď náhodou fotografiu zo sociálnych 

sietí odstránime, stále nemáme záruku, že sa už nikde inde nenachádza jej kópia. 
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V prípade, že fotografie neustále nahrádzame novými, sa pôvodné topia medzi hŕbou 

starých, ktoré sa už dávno netešia svojej obľube. Nikdy však neupadnú do zabudnutia. Stačia 

tri kliky myšou a znovu uzrú svetlo danej sociálnej siete.  

Myslím si, že rozvážnosť pri vyberaní a následnom pridávaní rôznych fotografií je teda 

na mieste. Sú tu predsa preto, aby rovnako ako všetky technologické vymoženosti, slúžili nám, 

nie naopak.  

 

 

Alžbeta Ťažká 

 


