
Fotogra�e, závislost a deprese

Jan Mad¥ra

20. kv¥tna 2019

Dnes ráno jsem m¥l p°ed sebou cestu z Prahy dom·. Jelikoº se blíºí konec
semestru a cesta trvá p°ibliºn¥ hodinu a p·l, tak je to výborná p°íleºitost k
zopakování si probrané látky a k p°íprav¥ na zkou²kové. Co bych to byl za
studenta, kdybych takovéto p°íleºitosti vyuºil. Místo toho jsem si rad¥ji pustil
velmi zajímavý podcast (slovo podcast v tomto p°ípad¥ znamená rozhovor,
£i debata dvou lidí na ur£ité téma) s názvem v p°ekladu p°ibliºn¥ Závislost,
deprese a smysluplný ºivot1 (viz odkaz na konci eseje. Pokud umíte anglicky,
velmi doporu£uju si tento rozhovor stáhnout na dlouhé cesty), ve kterém
spolu diskutují neurov¥dec a �losof Sam Harris zabývající se v²emoºnými
otázkami lidského bytí a spisovatel a noviná° Johann Hari, který napsal n¥-
kolik knih o závislostech.
Rozhovor hned od za£átku °e²il, pro£ v posledních n¥kolika dekádách, kdy
máme moºnost se spojit s kýmkoliv na planet¥ za n¥kolik sekund, nebo m·-
ºeme sledovat ºivot kohokoliv na sv¥t¥ skrze sdílené fotogra�e a videa z jejich
ºivot· na sociálních sítích, stoupá po£et ne²´astných lidí, lidí s depresí a po-
£et sebevraºd. Debata m¥ p°ivedla na n¥kolik my²lenek ohledn¥ sociálních
sítí na sdílení fotogra�í, nad kterými bych se cht¥l v této úvaze pozastavit.
Nejprve v²ak uvádím, ºe jelikoº mám nejvíce zku²eností s aplikací Instagram,
co se sdílení fotogra�í tý£e, a jelikoº je to podle obchodu Google Play apli-
kace s více neº miliardou staºení (takºe je velká pravd¥podobnost, ºe se s
touto aplikací jiº £tená° n¥kdy setkal), tak se budu zam¥°ovat práv¥ na tuto
sociální sí´.
V dne²ní dob¥ jsou podle mého názoru sociální sít¥ na sdílení fotogra�í pro
fotogra�ckého nad²ence jako já, který si focením pouze krátí své volné chvíle,
nedílnou sou£ástí jejich ºivota. Je to místo, kde fotografové mohou najít in-
spiraci pro své budoucí projekty, kde mohou trávit spoustu volného £asu, a
také místo, kde se mohou pochlubit svými výtvory. Takto popsaná sociální
sí´ m·ºe vypadat jako ráj pro fotografy. Av²ak má to i svou stinnou stránku.
�ím dál £ast¥ji se setkávám s názory, ºe je to pro mnoho lidí spí²e peklo, ve
kterém si Satan v Photoshopu p°id¥lal k°ídla a Hádés, �iva a dal²í bohové
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z podsv¥tí ze v²ech £ástí sv¥ta mu s radostí pomáhají ud¥lat z ráje peklo.
N¥kte°í lidé prohlíºením fotogra�í z bezchybných ºivot· instagramových ce-
lebrit n¥kdy mohou trávit celé dny. Mnoho lidí se ºivot·m celebrit snaºí
p°iblíºit a za£nou p°idávat ty nejkrásn¥j²í a esteticky nejp°itaºliv¥j²í fotogra-
�e ze svých ºivot·, £ímº ukazují svému okolí bezchybnou £ást svého ºivota
a na oplátku dostanou pod své p°ísp¥vky srdí£ka (obdoba tla£ítka LIKE
z Facebooku). Po£et srdí£ek od ostatních uºivatel· pak slouºí jako zp¥tná
vazba a jako ukazatel sociálního statusu ve spole£nosti. Toto prost°edí, kde
se £asto srovnáváme s ostatními, nás aktivní fotografy nutí stále vylep²ovat
na²e dovednosti, co se kompozice, úhlu pohledu, hledání fotogenických lo-
kalit a také postprocessingu fotogra�í tý£e. U pasivních konzument· obsahu
Instagramu m·ºe být naopak kaºdodenní prohlíºení Instagramu a srovnávání
jejich ºivota s fale²ným ºivotem fotograf· £asto velmi zdrcující a m·ºe mít
velmi negativní dopad na jejich psychiku. Instagramu toto chování navzdory
moºným devastujícím následk·m pro uºivatele nevadí, ale naopak ho pod-
poruje a snaºí se u nás vyp¥stovat závislost, jelikoº £ím více £asu strávíme
na t¥chto platformách, tím více reklamních banner· stihneme shlédnout a
tím více tyto spole£ností vyd¥lají. Systém udrºující uºivatele p°ipoutané k
obrazovkám, který technologi£tí giganti jako Facebook (pod který spadá i
Instagram) a Google mají, vytvá°í ob°í týmy programátor· a psycholog·,
kte°í zpracovávají nep°edstavitelné mnoºství dat, které jim poskytuje kaºdý
uºivatel jejich platform. Jaké slabiny v na²í psychice tedy tyto spole£nosti
vyuºívají?
Má p°edstava je takováto: Je²t¥ p°edtím, neº se ná² druh v·bec vyvinul v
£lov¥ka rozumného, jsme jiº p°i²li na to, ºe je dobré se sdruºovat do skupin
po více lidech a tvo°it v¥t²í spole£enství, které je efektivn¥j²í v uspokojování
psychických i fyzických pot°eb, jako je pot°eba bezpe£í, obstarávání jídla, a
hlavn¥ pot°eba reprodukce. Jelikoº jsme zjistili, ºe je pro nás spole£enství
výhodné, vyvinuli se u £lov¥ka také pot°eby sounáleºitosti, p°ijetí a uznání.
Pokud v²ak jedinec opustil sv·j kmen, kv·li £emuº nedokázal uspokojit své
základní pot°eby, tak se u n¥j spustil ochranný mechanismus p°ed smrtí v
podob¥ pocitu samoty a deprese, který ho p°i správném fungování donutil
najít si kmen a socializovat se. V reálném ºivot¥ se musíme tedy o získání
p°átel a uznání snaºit, jinak se u nás spustí ochranný mechanizmus deprese
a pocitu samoty. Proto nám sociální sít¥ a dal²í internetové stránky nabízejí
leh£í (ale fale²nou) alternativu k ukojení na²ich pot°eb, která u nás zp·-
sobuje závislost, jelikoº je tento zp·sob uspokojení leh£í neº reálný ºivot.
Hledáte p°átele? Najdete je na Facebooku. Chcete si zvý²it status ve spole£-
nosti a také chcete, aby vás lidé uznávali? Ukaºte ostatním na Instagramu,
jak perfektní ºivot ºijete a sdílejte své statusy na Twitteru. Pot°ebujete uspo-
kojit pot°ebu reprodukce? . . . Sociální sít¥ dokáºí uspokojit na²e pot°eby a
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my sniºujeme, nebo úpln¥ ztrácíme pot°ebu seberealizace a socializace mimo
internet navzdory správn¥ fungujícím ochranným mechanizm·m v podob¥
deprese a osam¥losti. Kv·li stále prohlubujícímu se pocitu osam¥losti proto
pouºíváme stále více a více sociální sít¥, které nám dávají fale²né uspokojení
a tím pádem se cítíme stále h·°e. . .
Na v²em ²patném se dá najít i n¥co dobrého. Tyto systémy na budování
závislosti v uºivatelích mají k dokonalosti je²t¥ stále daleko, takºe pot°ebují
velké mnoºství programátor· schopných pracovat s velkým mnoºstvím dat
a se schopností tvo°it chytré rozhodovací algoritmy. Já a mnoho dal²ích stu-
dent· informatiky, matematiky a psychologie se proto p°íli² nemusíme bát
o své budoucí zam¥stnání. Uºivatel·m sociálních sítí to ale v·bec nepom·ºe
a lidstvo je tím pádem odkázáno k ºití v stále hor²ích depresích se stavy
úzkosti a s prohlubujícími se závislostmi. Alespo¬ budou mít psychologové a
psychiat°i co na práci.

1Podcast:
https://samharris.org/podcasts/142-addiction-depression-meaningful-life/
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