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„Čo sa stane z fotografiou na sociálnej sieti“ 

21.  storočie so sebou prináša rôzne výdobytky techniky. Určite k nim patria aj sociálne 

siete. Aj vy sa radíte medzi ľudí, ktorí musia zdieľať svoje pocity prostredníctvom fotografií  

na sociálnych sieťach? Momentky, teda zachytené okamihy vášho života objektívom, o vás 

veľmi veľa prezradia. 

Stačilo by mi pár klikov a hneď by som zistila, čo mala polovica mojich priateľov na 

obed, kde sa nachádzajú, akú majú značku mobilného telefónu, ba dokonca čo majú dnes na 

sebe. No nie je to tak trochu aj pointa sociálnych sietí? 

Sociálne siete ako je napr. Instagram slúžia v prvom rade na to, aby sme ukázali ľudom, 

čo máme, pretože buďme k sebe úprimní, človek v dnešnej dobe akoby nevlastnil nič, ak to 

„nepostne“ na Instagram. V inom slova zmysle, ak nezverejníte fotografiu svojho dezertu, zjedli 

ste ho v skutočnosti? Odpoveď na túto otázku je: nie. No dobrá správa je, že ak sa snažíte 

schudnúť,  nepridávajte fotografiu toho lahodného čokoládového koláčika, čo ste mali na obed,  

na žiadnu sociálnu sieť. Bude to vyzerať tak, že ste v skutočnosti  žiadny koláč nezjedli. Verte 

mi. Je to „vedecky dokázané“. 

No samozrejme, takto to nefunguje vždy.  To že nezverejníte svoju najnovšiu selfie, 

neznamená, že ste prestali existovať. Prečo vlastne majú ľudia potrebu zverejňovať svoje selfie 

na sociálnych sieťach? Možno len chcú byť „videní“. No podľa môjho názoru s najväčšou 

pravdepodobnosťou pred chvíľou zjedli celú pizzu a rozhodli sa odfotiť si nejakú tú selfie, 

vylepšiť ju niekoľkými filtrami a potom ju pridať na nejakú sociálnu sieť, aby ich palce hore 

alebo srdiečka od cudzích ľudí presvedčili o tom, ako dobre vyzerajú, prestali sa cítiť previnilo 

a znova „nakopli“ svoje stratené sebavedomie. 

Avšak každou pridanou fotografiou pootvárame závoj tajomnosti a nechávame známych 

i cudzích ľudí nahliadnuť do nášho súkromia. Potom nemôžeme byť nahnevaní ani prekvapení, 

k akým ľudom sa naše fotografie dostanú. Však o to ide, nie? Zverejniť fotografiu seba, svojich 

vecí, jedla a priateľov medzi ostatných priateľov, známych a v prípade Instagramu dokonca 

cudzincov. Tak prečo sa potom čudujeme, že človek, ktorý  nám bol náhodou predstavený 

v bare a už sme o ňom nikdy viac nepočuli, vie o tom, že sme pred týždňom boli na koncerte 

našej obľúbenej kapely alebo že sme včera jedli v našej obľúbenej reštaurácii na hlavnej ulici 

a vzápätí sme boli na káve v tej novej kaviarni s priateľkou, ktorú sme už nevideli tri roky. My 

sami dávame tieto informácie všetkým do pozornosti a ku komu sa dostanú, nedokážeme 

ovplyvniť. 

Vo všeobecnosti si myslím, že pridávanie fotografií na sociálne siete, nie je zlé. Je to 

dobrý spôsob, ako sa podeliť s priateľmi o dobrú novinu alebo niečo zaujímavé z nášho života.  

Každý by si však mal dvakrát premyslieť, akú fotografiu zverejní na svojom profile, či skutočne 

chce, aby jeho priatelia videli tento moment z jeho života a či je nutné zverejňovať fotografie 

svojho majetku. Pretože takýmito fotografiami sa iba snažíme zapôsobiť na ľudí,  ktorých 

nemáme radi tak, že sa chválime vecami, ktoré nás aj tak nerobia šťastnými.  
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No nemali by sme si dať zobrať to, čo robí našu generáciu našou generáciou. Dospelí 

nám budú hovoriť, aké je to hlúpe, ako nás sociálne siete robia asociálnymi, ale s tým 

nesúhlasím. Ľudí dokážem rovnako ignorovať s knihou v ruke ako s mobilom. Sociálne siete 

nás dokonca približujú bližšie k ľudom, ktorí sú tisíce kilometrov ďaleko. Dalo by sa povedať, 

že náš život vylepšujú v mnohých smeroch.  

Generáciu našich rodičov nikto nesúdil a nekritizoval za to, čo bolo pre nich unikátne 

a jedinečné.  Tak my si nenechajme zobrať to, čo je pre nás výnimočné a príznačné.   

 

 

Linda Šťastná 

 


