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Abstrakt 

Cílem této práce je pomocí syntézy dosavadních poznatků o hackerské subkultuře 

vytvořit její popis a přiblížit její specifika. Hackerská subkultura je vnímána jako 

anarchistická skupina, která nemá pevnou hierarchii a žádná pravidla. Část práce se 

věnuje kriminologickým teoriím, které vysvětlují chování hackerů jako deviantů. 

Samotní hackeři nálepku deviantů přijímají, nevnímají ji ale negativně. Jejich motivace 

pro hackerství je především zábava a zvědavost. V subkultuře nefunguje pevná 

hierarchie, ale systém statusu založeného na důvěryhodnosti a zkušenostech hackera i 

hackerská etika, která se vztahuje na jejich chování a cíle. Ty jsou soustředěny na volný 

přístup k informacím. Výzkum hackerské subkultury je limitován problémy spojenými 

s prostředím, ve kterém se pohybuje. Ovlivněny jsou tím i zjištěné informace, ke kterým 

musíme přistupovat obezřetně. 
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Abstract  

The aim of this work is to use a synthesis of existing knowledge about the hacker 

subculture to find out its description and specifics. The hacker subculture is perceived as 

an anarchist group that does not have a fixed hierarchy and no rules. Part of the work 

deals with criminological theories that explain the behavior of hackers as deviants. The 

hackers themselves accept the label of deviants, but do not perceive it negatively. Their 

motivation for hacking is above all fun and curiosity. There is no fixed hierarchy in the 

subculture, but a system of status based on the credibility and experience of the hacker 

and hacker ethics that applies to their behavior and goals. These are focused on free access 

to information. Hacker subculture research is limited by the problems associated with the 

environment in which it operates. This also affects the information found, which we must 

approach with caution. 
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1 Úvod 

 

Digitální technologie, a především internet dnes hraje stěžejní roli v lidských 

životech. Ať už ve sféře pracovní či soukromé. Rozšíření internetu v ekonomicky 

rozvinutých zemích přineslo společnosti spoustu pozitiv. Lidé získali přístup k velkému 

množství informací, které mohou komentovat a dále šířit, ale mohou také aktivně tvořit 

vlastní příspěvky. Tento nárůst se projevil i v pracovní sféře, kde vznikly nové pracovní 

pozice, související s technologiemi a internetem. S nimi se pojí specifické znalosti a 

dovednosti, které jsou ale žádané i u běžných uživatelů. Digitální gramotnost je nutná pro 

bezpečný pohyb na internetu a ochranu osobních dat. Ty se mohou stát cílem kybernetických 

útoků. 

 

V kyberprostoru se pohybují hackeři, kteří se díky svým znalostem dokáží nabourat 

do počítačových sítí a pozměnit je, nebo odcizit nalezená data. Pojem hacker se ale užívá i 

jako označení programátorů, nebo jedinců, kteří mají zkoumání systémů jako koníček. V této 

práci se budu zabývat oběma skupinami a jejími specifiky. Hackerská subkultura je 

rozmanitá, a především rozdělena na skupiny s odlišnými zájmy a cíli, nejen na rozdělení 

hodní a zlí.  

 

Počáteční vnímání hackerů, jako počítačových expertů se proměnilo v označení 

deviantních osob, jejichž cílem může být každý pohybující se v kyberprostoru. Zaměřím se 

proto na příčiny deviantního chování a samotné sebevnímání hackerů. Syntéza dosavadních 

poznatků bude obsahovat charakteristiku subkultury a její specifika týkající se jejich hodnot 

a politických aktivit – hacktivismu. Obraz kriminální subkultury, zvláště v prostředí 

internetu je složitý úkol, při kterém jsme závislí na pozorování a výpovědí hackerů. 

Problémy výzkumů a validitu výsledků budu reflektovat v samotné kapitole.  
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2 Změny ve společnosti 

 

Po roce 1960 jsou vyráběny stále menší, za to výkonnější počítače a co je důležitější, stále více 

jich je připojena do sítí. Dokonalejší stroje se stávají dostupnější i pro samotné domácnosti. 

Rozkvět technologií přispívá podle Tofflera (1971) i ke zkracování intervalu mezi fázemi 

procesu inovace nejen v oblasti počítačové techniky. Od tvůrčí myšlenky k praktické aplikaci 

a následným rozšířením ve společnosti se tyto intervaly dramaticky snížily. Počítač se stal pro 

společnost stěžejním strojem, který ovlivnil i následné uspořádání společnosti. Objevuje se 

hned několik charakteristik, které se snaží postihnout tento přechod. Již Daniel Bell (1976) 

přichází s pojmem post-industriální společnosti, která pomáhá porozumět změnám v sociální 

struktuře západní společnosti. Díky racionalizaci společnosti se pozornost přesouvá na 

univerzity a akademická pracoviště a klíčovým se stává expertní vědění. Právě na těchto 

pracovištích se začali rozvíjet obory spojené s počítačovými znalostmi a formovali se zde první 

hackeři. V té době označení hacker nebylo spojováno s deviací, ale s nadšením do počítačových 

systémů. (Munjal, 2014) 

 

 Dnes se ale stále více používá pojem informační společnost. Podle van Dijka (2012) slouží 

pouze k charakteristice prostředí, ve kterém došlo ke změnám, jako je právě nárůst racionality 

a reflexivity např. v oblasti ekonomiky a trhu práce. Na infrastrukturu společnosti je 

soustředěna síťová společnost. Označuje novou organizaci sítí, jakou je jedinec i skupina 

spojena se společností. Sítě dnes tvoří klíčový prvek naší společnosti. Oproti východním 

společnostem, kde je jedinec spojen se skupinami, například rodinou, je jedinec spojen se sítí, 

systémem. Propojenost světa umožňuje nespočet výhod, ale zároveň je nutné brát v úvahu i 

jeho rozpolcenost, a to díky nerovnému přístupu k vytváření sítí.  

 

S přílivem technologií rostou i nároky kladeny na jedince. Vlastní počítač a přístup k internetu 

se v ekonomicky rozvinutých zemích pomalu stává standardem, který je zapotřebí nejen v 

soukromé, ale i pracovní sféře. Navozování nových pracovních vztahů je nezbytné k tomu, aby 

obchodování nezůstalo na lokální úrovni. Dostupnosti internetu využili hackeři, kterým se 

naskytlo více potencionálních obětí. Lidé se s internetem stále učili pracovat, takže pro hackery 

byly snadným terčem. Již Reich (1991) předpovídal nárůst pracovních pozic v oblasti 

analytických služeb.  Symboličtí analytici, kteří operují prostřednictvím symbolů, jako jsou 

data nebo slova, mají být pro společnost nezbytní. Schopnost identifikace problému a 
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zjednodušení reality je podmíněno neustálým učením a rekcí na inovace. Castells (1996) mluví 

o zpracování a přenosu informací jako o stěžejním zdroji produktivity a moci. Van Dijk (2012) 

s tímto názorem souhlasí a předpovídá vznik informační elity, která díky svému vysokému 

vzdělání a stálým přístupem k výpočetní technice drží moc nad důležitými rozhodnutím ve 

společnosti. 

 

 Informační elity nejsou vázány pouze na vzdělání, ale jsou to především digitální dovednosti, 

jako je orientace na webu, komunikace skrze digitální média a sociální sítě, ale i hledání vylidní 

informacích, jejich selekce a ověření. Takové znalosti jsou pro obyčejného uživatele internetu 

užitečné a stávají se stále více nezbytnými. Hackeři hranice posunuli ještě dál a vytváří vlastní 

komunikační kanály a sítě, do kterých běžný uživatel nemá šanci proniknout. S počítačovou 

gramotností roste i digitální propast. Castells (2001) si všímá, že přístup k technologiím se 

začíná formovat s nástupem do škol. Segregace ve školství digitální propast zvětšuje. Jedinec 

je tak mnohdy rozdělen do škol a tříd na základě své rasy nebo třídy. Internet se stává nezbytnou 

pomůckou k výuce, i následnému samostudiu. Dá se říci, že výběr školy se stává klíčový. 

Dalším ukazatelem je i přístup k lepšímu vybavení a internetu, který bude jiný na soukromých 

a státních školách, a také pedagogickým působením vyučujících. Opačně probíhá získávání 

zkušenosti hackerů. (Holt, 2009) Utvrzují se v tom, že nejlepším způsobem porozumět 

počítačovým systémům je technika pokus omyl. Až za tím následuje pomoc od komunity, např. 

skrze video návody. Jedinci, kteří nemají přístup k internetu tak mají možnost buď hledat jinou 

alternativu, nebo zůstat v menšině. Hackeři ale upozorňují na to, že i přestože je internet 

vnímám jako svobodný, může být ovlivněn ideologiemi, politickým zájmem, reklamami, ale 

může být i úplně zablokován.   

 

Neustále zrychlující se změny ve společnosti sebou nutně nesou i nové nároky, které jsou 

kladeny na člověka. Ať už je to digitální gramotnost nebo institucionální změny ve společnosti, 

mohou to být faktory, které vytváří nový typ stresu. Futurolog Alvin Toffler (1971) si všímá, 

že příčinou tohoto stresu může být dezorientace z nového řádu. Chápe tento stres jako nemoc 

ze změny, která se projevuje obavami a úzkosti z budoucnosti. Možným řešením, nebo 

předcházením takovým stavům, může být přilnutí k subkulturám, kterým se daří v rozmanitých 

společnostech, jako jsou právě ty technologické. Znalosti, které hackery odlišují od ostatních 

jsou specifické a je přirozené, že hledají komunitu, se kterou je mohou sdílet a dále 

zdokonalovat. Připojení se do neformálních skupin a nalezení vlastní identity je cílem všech a 

čím větší množství skupin máme na výběr, tím těžší je nalézt tu správnou. Mobilita mezi 
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subkulturami je také spjata s moderní dobou. Nemění se pouze člověk ale i subkultura. Proto 

bude jedinec hledat s novou identitou i novou subkulturu. 

 

Hackeři jsou podle Castellse (2001) jednou ze čtyř na sobě závislých částí internetové kultury. 

Ta od svého vzniku prošla proměnou, při které přestala být záležitostí pouze akademické sféry. 

Tato proměna umožnila přenos, upravených dosavadních hodnot, návyků a znalostí do 

hackerské kultury. Mezi její specifika svou vlastní kulturou, kulturou daru (gift culture). V 

komunitě se oceňuje především vynalézavost a kreativita, proto se prestiž samotného hackera 

spojuje s darem komunitě. Najít nové možné cíle a podělit se o ně s ostatním, znamená 

zviditelnění a respekt od ostatních. Dnes je na uváženou, zda hackeři samotní nestojí na 

pomyslném vrcholu internetové kultury a zda se svými znalostmi nepřevyšují technologickou 

meritokracii.  
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3 Hacker jako deviant  

Vnímání označení hacker se ale proměnilo. Přestaly se vyzdvihovat jejich přednosti, jako jsou 

znalosti a kreativita, a do povědomí lidí se hackeři dostávali jako maskované osoby 

s kriminálními úmysly. V této kapitole se podíváme na hackery optikou deviantního chování. 

Použiju k tomu kriminologické teorie, které nám pomohou nalézt důvody pro provozování 

ilegálních aktivit.   

 

V kriminologických teorií, které se zabývají delikvenci a jejím vznikem, se v šedesátých letech 

20. století objevuje otázka svobodné vůle. David Matza se ve své knize Delinquency and Drift 

věnuje předpokladu, že deviantní chování se objevuje v každém z nás, ale systémy sociální 

kontroly většinu takového chování vrací do normálu. Pro menšinu je deviantní chování 

individuální volbou. Ve své teorii je drift chápáno jako neukotvenost jedince a pokušení. 

Porušování zákona se stává atraktivním a jedinci se k takovým činům uchylují na základě 

přízemních hodnot – pro zábavu, zahnání nudy. Podle výzkumu Madarienové (2017) týkající 

se motivace hackerů, je zvědavost spojena s otevřeností ke změně hodnotové dimenze a je 

nejsilnějším motivátorem. Je důležitější než zachování aktuálního hodnotového žebříčku. Tyto 

motivátory ale nesouvisí s četností počítačové aktivity. Výsledky výzkumů motivace se 

rozcházejí i díky své orientaci na konkrétní skupiny hackerů. Samotné odpovědi respondentů 

jsou ovlivněny i určitými očekávanými odpověďmi, které jsou se subkulturou spojeny, jako je 

právě pokušení, zábava, zvědavost. Pokud se vrátíme k teorii driftu, z výzkumů nemáme jasný 

doklad o tom, zda hackeři byli motivováni pro vstup do virtuálního prostoru, tím, že cítili 

neukotvenost a potřebu někam patřit.  

 

Další teorií je teorie sociální kontroly, která se opírá o jedincovu snahu maximalizovat vlastní 

užitek z dané činnosti, a přitom vynaložit minimální úsilí. Podle této teorie je delikventní 

chování způsobeno oslabenými vazbami mezi jedincem a společností. Díky oslabení sociální 

kontroly, která působí na jednice, se objevuje možnost uspokojit své potřeby způsoby, které 

jsou v rozporu se zavedenými normami ve společnosti. Travis Hirschi označuje za primární 

sociální kontrolu nikoliv kontrolu formálního typu, jako je policie nebo soudy, ale rodinu a 

sociální vazby s ní spojené. Rodina působí jako primární nositel zábran, které mají omezit 

vzniku deviantního chování. Ať už jsou to rodinné vzory, vzdělávání nebo omezování 

příležitostí. Investice do společenských aktivit může zastavit případné deviantní myšlenky, 

neboť jedinec bude kalkulovat nad tím, co může deviací ztratit a co mu může přinést. 

(Komenda, 1999)   
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U skupiny hackerů, kteří jsou označováni jako black hats, je evidentní, že sociální kontrola 

selhala. Podle Olson (2012) je pro ně motivace orientována na finanční zisk a předvedení svých 

dovedností, díky kterým si mohou budovat reputaci v komunitě. Mají tedy podobnou motivaci 

jako crackers, hackeři, kteří prolomují uživatelská hesla a narušují zabezpečení počítačových 

systémů. Oproti ostatním se tak nesoustřeďují na to, co se jim nelíbí s touhou to změnit, ale na 

vlastní zisk. Výzkumy, které by detailně odhalily vztah těchto skupin k sociální kontrole 

(formální či neformální) jsou limitovány dosažením skupin. Komunikují především na 

uzavřených fórech a svoji pravou identitu si pečlivě střeží.  

 

O vysvětlení příčin vzniku kriminálního chování se pokusili i Gottfredson s Hirschim, kteří se 

v obecné teorii kriminality zaměřují na sebekontrolu. Podle nich je to hlavní faktor, který 

vysvětluje všechny typy kriminálních činností. U lidí s vysokou sebekontrolou je méně 

pravděpodobné, že během svého života spáchají zločin. Teorie se úzce pojí s psychologií a 

vysvětlením formování sebeovládání. Společně se snaží najít faktory, které formují 

jednotlivcovo rozhodnutí oddálit okamžité uspokojení potřeb za účelem dosažení vyššího cíle. 

Analyzují vliv rasy, ekonomické situace, sousedství, školy i rodiny. Podobně jako v teorii 

sociální kontroly vyzdvihují jako stěžejní faktor rodinu. (Buker 2011)  

 

Kořeny hackerství sahají podle Madarienové (2017) do 50. a 60. let, kdy na prestižní univerzitě 

MIT začali studenti objevovat hackování. V té době to znamenalo obrovskou inovaci, která se 

ale během 80. let a díky změně legislativy a tlaku soukromých korporací, stala kriminalizována. 

Nemůžeme jistě tvrdit, kde a kdy se přesně formuje motivace pro hackování, neboť nemáme 

komplexní data, která by u jedinců postihla všechny kategorie v teorii sebekontroly. Se 

samotným vzděláním je možnost věnovat se zabezpečení počítačových systémů a stát se 

etickým hackerem, který se podílí na zdokonalování bezpečnostních softwarů. Výjimkou ale 

nejsou ani hackeři, kteří přestali se svou kriminální činností a stali se bezpečnostními analytiky, 

stejně tak ti, kteří zůstali pouze u teoretických znalostí. Sebekontrola tak u některých může hrát 

roli, pokud se dostanou k určitému bodu, za který je nepustí vlastní morální hodnoty. 

 

Po druhé světové válce se předmětem zkoumání stává delikvence mládeže. Nejvýznamněji 

přispěl k této problematice Albert Cohen, který se ve svém výzkumu zaměřil na gangovou 

delikvenci v Chicagu. Svým sledováním tak popsal charakteristiku deviantní subkultury. Podle 

něj jsou příslušníci těchto skupin motivováni především bezprostředním požitkářstvím z činu, 
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nikoli ziskem. (Munková, 2001) Takové gangy byly charakteristické především ničením 

veřejného majetku a proměnlivostí hodnot. Cohen v tomto chování vidí skupinovou reakci na 

tlak společnosti. Popírání hodnot dominantní kultury a nestálost, proměnlivost subkultur, to 

jsou společné znaky i pro hackerskou subkulturu. Roztříštěnost subkultury se zrcadlí v 

proudech a skupinách s odlišnými cíli a metodami. I přestože skupina nemá ustálený jasný cíl, 

funguje mezi hackery spolupráce. Uvnitř funguje předávání znalostí a informací, které hackeři 

berou jako stěžejní pro svůj další rozvoj. Pokud je k hackerství přitáhla zvědavost a touha 

experimentovat, nadále své úsilí soustředí do dalšího rozvoje.  

 

Další informace se přenáší skrze komunitu samotnou. Za nejcennější se považují vlastní 

zkušenosti ostatních hackerů, kteří, jak velká část souhlasí, by měli tyto zkušenosti sdílet s 

ostatními a skrze ně se dále učit. Nováčky, kteří chtějí dostat přesný návod, jak mají věci udělat, 

spousta z hackerů odsuzuje, neboť se to neslučuje s jejich hlavní motivací, hladem po vědění. 

(Kleinknecht, 2003) I v kybernetickém prostoru, tak pokračuje učení a kooperace, na kterou 

obyčejní uživatelé nedosáhnou.  

 

Ať už je motivace členů hackerské subkultury jakákoliv, neubrání se označením ze stran 

veřejnosti a médií. Často se totiž nálepka hacker používá ve spojitosti s nespočetným 

množstvím operacím, které na internetu probíhají. Nejednoznačná definice neodlišuje experty 

mezi počítačovými programátory a ty, které ohrožují bezpečnost státu. Kleinknecht (2003) 

tvrdí, že deviantní jednání několika členů tak ovlivňuje vnímání celé skupiny. Stigma vnímají 

hackeři ze stran médií, která podle nich udržují deviantní obraz hackerů a posilují tento názor 

u veřejnosti. Mediální obraz tak může ovlivnit to, jak se budou vnímat samotní členové. Edwin 

Lemert, který se zabýval teorií labellingu a primární a sekundární deviace tvrdí, že původní čin 

není důvodem k označení jako deviantní, nýbrž je to společnost, kdo tak učiní. (Wilcox & 

Cullen, 2010) Toto rozhodnutí může být příčinou další (sekundární) deviace. Hrozí, že 

společnost bude pomocí nálepek uměle vytvářet deviantní skupiny.  

 

 Hackeři byli v minulosti považováni za nejlepší počítačové experty, kteří umožnili 

zdokonalování systémů a užívání osobních počítačů. Obrat v chápání pozitivního labelu nastal 

po tom, co společnost začala chápat hackery jako nebezpečí pro svůj majetek a bezpečnost 

internetu. Od té doby je označení hacker vnímáno jako negativní. Ve výpovědích samotných 

hackerů (Jaishankar, 2011) ale narazíme na překvapivé zjištění. Sami se považují za pozitivní 

devianty, kteří své znalosti vnímají jako velké pozitivum a žádná sekundární deviace u nich 
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nenastala. Hackerům se tak daří vyhýbat efektům labellingu, jako je sekundární deviace, a 

naopak je udělená nálepka posiluje a zvyšuje i jejich šance na budoucí zaměstnání. Není 

tajemstvím, že společnosti, které se zabývají zabezpečovacími systémy těží z hackerských 

znalostí. Hackerství má tak šanci se stát deviací, ve které proces labellingu půjde v budoucnu 

opačným směrem.  

 

Hackeři se tak cítí být součástí subkultury, ale odmítají negativní nálepku, které jim byla 

udělena společností. Zmínili jsme v této kapitole problém roztříštěnosti subkultury a její dělení 

na skupiny s odlišným zájmem. Pro větší pochopení jevu hackerství musíme jít více do hloubky 

subkultury samotné. V této kapitole jsme se tématu dotkli již v otázce teorie subkultur a driftové 

teorie. V další kapitole se proto zaměříme na charakteristické znaky subkultury, ale i 

jednotlivých hackerů.  
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4 Charakteristika subkultury  

Popsat kriminální a nestálou subkulturu je obtížný úkol. Jsme odkázáni především na přechozí 

výzkumy, které se věnovali hackerské subkultuře, ale jejich výsledky nemůžeme generalizovat. 

Při tvoření závěrů musíme mít stále na paměti prostředí, ve kterém se pohybujeme a štěpení 

subkultury na několik proudů. I přesto se z dosavadních dat, dají určit specifické znaky 

v oblastech hierarchie nebo pohlaví. V této kapitole se blíže podíváme, na jakých místech se 

hackeři pohybují, jak subkultura funguje a jaká je motivace jednotlivých členů.  

4.1 Místa, kde se hackeři pohybují  

 

Nejznámější hackerská skupina Anonymous, která je známá nejen díky svými největšími 

útoky, ale také díky odhalení informací o samotném fungování. Parmy Olsonová ve své knize 

Jsme Anonymous (2012) přiblížila vznik Anonymous a setkání hlavních členů. V této knize 

popisuje, že se první členové této skupiny potkali na webové stránce 4chan.com, která byla 

původně založena pro příznivce mangy a anime. S postupnou expanzí tematicky zaměřených 

diskuzních vláken se tu však dalo objevit téměř cokoliv. Nejpřitažlivější se stala sekce /b/, která 

byla pro většinu lidí uzavřena, přístup byl možný pouze na pozvání. V tomto vláknu se dala 

najít videa plná násilí, domácí porno, ale i vtipné obrázky zvířat a návody pro prolomení hesel. 

Uživatelé tohoto vlákna nikdy neví, co na ně vyskočí. Časté byly jevy jako šikana a vydírání, 

které sloužilo k získání především nahých fotek. Pokud měl někdo s někým problém, stačilo 

jeho jméno nadhodit v diskuzi s žádostí o získání takového materiálu. Stejně se organizovaly i 

hackerské útoky, stačilo, aby někdo nadhodil vhodný cíl a záleželo na ostatních, jestli se přidají. 

Konzumace obsahu na tomto fóru (a především v sekci /b/) proměnila u některých uživatelů 

vnímání vlastní sexuality. Z heterosexuálních mužů se stávají bisexuálové či homosexuálové a 

rozvolňují se i jejich morální hodnoty. I proto tu najdeme samostatné hackery, kteří se věnují 

hackerství pro vlastní uspokojení a často proti jedinci, ale i skupiny, které se organizují pro 

větší akce proti korporacím nebo státu. Hackerské aktivity ale neprobíhají pouze na běžně 

dohledatelných fórech a diskuzích, nalezneme je i na tzv. dark webu. Dark web je jednou ze tří 

částí internetu, a bývá označován jako ta nejnebezpečnější.  

 

Při použití metafory ledovce, který představuje internet, jsme schopni vidět nad 

hladinou malou část webu. Špička ledovce, povrchový web, obsahuje webové stránky, 

vyhledávače, sociální sítě. Tedy stránky které lidé denně navštěvují. Pod hladinou se skrývá 

mnohem větší část ledovce, asi 95% celého internetu, který se dělí na deep web a dark web. 
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Často jsou tyto pojmy nesprávně pochopeny a lidé si je, i přes velké rozdíly, zaměňují. Deep 

web zahrnuje stránky, které nejsou veřejně dostupné a často jsou zabezpečeny heslem, jako je 

internetové bankovnictví, nebo informační systémy vysokých škol. Tyto stránky tak nedokáže 

vyhledat internetový vyhledávač, neboť obsahují citlivé informace o jednotlivcích, firmách 

nebo institucí. S přibývající hloubkou roste i zabezpečení. Pokud se vrátíme k metafoře 

ledovce, v případě dark webu neplatí, že by jeho velikost byla obrovská, jako u deep webu. Je 

naopak vcelku malý. Obsahuje zhruba 45 000 webových stránek, zabírá tedy méně než 0,01% 

internetu. K přístupu na dark web je potřeba speciální vyhledávač Tor, který skryje IP adresu a 

poskytuje uživatelům anonymitu. Ta je tu stěžejní, neboť aktivity na tomto rozhraní mají často 

protizákonnou povahu. (Chertoff, 2017) Obchoduje se tu s drogami, zbraněmi, dětskou 

pornografií, ale i lidskými orgány nebo exotickými zvířaty. Podle Lacsona a Jonese (2016) stále 

vznikají nové stránky, a to i přes úspěšné uzavření stránky Silk Road, největšího trhu na dark 

webu. Poptávka je stále vysoká. A poptávají se i hackerské služby. Můžete si koupit nejen 

nabourání se do mailu, Facebooku nebo počítače, ale i zveřejnění osobních údajů (doxing). Se 

získanými daty se dále obchoduje, ať už to jsou mailové schránky nebo čísla kreditních karet. 

Od hackerů si ale můžete koupit i ochranu, nabízejí diagnostiku a zabezpečení vašeho účtu proti 

případným útokům.  

Z výzkumů Olsonové (2012) a Chertoffa (2017) tak můžeme identifikovat místa, kde se 

hackeři potkávají, kde tvoří skupiny a plánují útoky. Dark web zůstává stále pro většinu 

uživatelů internetu uzavřen a aktivity, které tam probíhají, tak zůstávají zahaleny tajemstvím. 

Stránce 4chan stoupla díky Anonymous popularita, a to především díky zvědavcům z řad 

veřejnosti. Ti ale z takových fór odcházejí s nepořízenou, neboť velké hackerské akce se 

neplánují veřejně a jejich organizaci má na starost malá skupina zkušenějších hackerů.  

 

4.2 Hierarchie  

 

V hackerských skupinách nenajdeme přísnou hierarchii, ve smyslu pevného řádu a jasného 

rozdělení pozic a úkolů. Panuje v nich anarchie, kdy každý může přispívat cokoliv (pokud není 

nijak určeno v pravidlech fóra) a kdykoliv může odejít a znovu se přihlásit. Účast na operacích 

skupiny je také zcela na něm. Vzhledem k neprobádanosti tématu fungování hackerské 

subkultury, není možné generalizovat subkulturu díky jedné skupině. Poměrně detailně je ale 

popsáno fungování skupiny Anonymous.  
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V chatovacích místnostech, kde se Anonymous pohybují, může přicházet s nápady 

každý uživatel. Tak probíhá i vybírání případných cílů. Kdokoliv může napsat cíl, na který by 

mohli zaútočit, případně zda našel slabinu v zabezpečení stránek. Existovala, a zřejmě stále 

existuje, určitá úzká skupina lidí, která vybere konečný cíl a rozhodne o času a způsobu útoku. 

Olsonová (2012) popsala tuto svým způsobem elitu, která se scházela v uzavřených 

místnostech, kde komunikovala mezi sebou. Tvoří jí osoby, které si hackerstvím vybudovali 

jméno, stali se vzorem pro ostatní. I oni se s důležitějšími úkoly obrací na prověřená a 

spolehlivá jména. Status hackera se tak odvíjí dle jeho úspěchů, aktivit pro celou komunitu. 

Stejný princip můžeme spatřit na fórech dark webu.  

 

I tady funguje sociální struktura formou meritokracie. Čím více je hacker aktivnější, tím 

vyšší status a důvěru má mezi ostatními. Robertson, Diab, Marin, Nunes, Paliath, Shakarian & 

Shakarian (2017) zkoumali fungování systému hodnocení členů na ruských fórech. Tento 

systém je založen na základně počtu příspěvků a znalostí hackera. Jeho schopnosti jsou 

ověřovány především díky poptávání hackerských služeb. Na fórech probíhá prodej malware 

systémů, které se pak používají při útocích po celém světě, ale také prodej menších služeb, jako 

je hacknutí účtu na gmailu, za které si hacker účtoval 2500 rublů, v přepočtu téměř 780 korun.  

 

Úplní nováčci, kteří usilují o přijetí do hackerské komunity, se často podrobují 

zkouškám, které pro ně připravují zkušenější hackeři. Jde o úkoly, na kterých si ověří nejen 

znalosti, ale i sounáležitost s komunitou. Nycyk (2016) tento proces vysvětluje pomocí čtyř 

konceptů Pierra Bourdieu. Pole značí systém, jakým jsou hackerská fóra, ve kterém aktéři 

interagují a uplatňují svou mocenskou pozici při boji o kapitál. Habitus určuje, jak budou jedinci 

myslet a jak se budou chovat, aby kapitál získali. Snaží se dosáhnout na kulturní kapitál, jakým 

jsou potřebné znalosti k hackování, a následně na sociální kapitál, který je založen na uznání 

od ostatních členů komunity. Výhody jsou přiděleny nikoliv díky znalostem, ale prestiži a cti. 

Právě oba kapitály slouží zkušenějším hackerům jako nástroj pro selektování nových hackerů. 

Pokud jejich chování není v souladu s habitem, hackeři je nepřijmou mezi sebe. Jde především 

o komunikaci mezi oběma skupinami, kdy nově příchozí zasypávají zkušenější prosbami o 

radu. Jednou ze zásad hackerů, je sdílení informací, které mohou být ostatním nápomocné. 

Poskytnutí rady a podělením se o kulturní kapitál, se může obohatit i hacker a zvýšit si sociální 

status. Nikdy se ale neposkytují přesné návody, a jedinci, kteří si o takovou pomoc napíší, jsou 

od těch zkušenějších zkritizováni. Nechovají se podle habitu, který ve skupině funguje, a proto 

do ní nemohou patřit. 
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4.3 Motivace 

Pro získání impulsů, které jedince přivedli k hackerství, jsme odkázáni důvěřovat 

osobním výpovědím dotázaných. Xu, Zhengchuan, Qing Hu, a Zhang (2013) právě díky 

výpovědím šesti čínských hackerů dokázali popsat začátky hackerů. Dotazovaní uváděli zájem 

o počítač již z období základní školy. V tu dobu se poprvé setkávali s počítačem, ať už na 

školách, nebo doma. První zkušenosti jsou spojené především s hraním her, nikoliv 

objevováním možností počítačových softwarů. Zvědavost se ale dále stupňuje a na střední škole 

přichází první začátky hackerství. 

 

Začátky jsou obvykle nevinné. Nejprve se jedná o proniknutí do školních databází, aby 

získali informace o ostatních studentech, nebo zadání testů. Později, i díky vyučovaným 

předmětům jako je programování, pronikají do zabezpečení školních systémů a pozměňují ho, 

např. se snaží proniknout do zaheslovaných wifi a odblokovat zakázané webové stránky. 

Přechod na vysokou školu je vnímán jako další stupeň v učení i pro hackery. Setkávají se s 

vyšší úrovní zabezpečení, které pro některé může znamenat určitou výzvu, ale především jim 

školy, které se zaměřují na IT obory, umožňují vzdělávat se v oblastech úzce spojené s 

hackerstvím. Někteří dokládají, že hackerství jim bylo ze strany školy i tolerováno, neboť to 

ukazovalo jejich výborné znalosti a často reprezentovali školu v různých soutěžích. Na druhé 

straně se setkali i s negativními reakcemi, především ze strany těch, kteří byli za zabezpečení 

systémů odpovědni. Jestli hackeři vnímají nalezení chyb v systému jako dobrou věc v rámci 

zdokonalení zabezpečení, zaměstnanci škol to vnímají jako zostuzení.  

 

Z průběhu formování hackerů můžeme určit nejčastější motivátor, a tím je zábava a 

zvědavost. To se nejčastěji objevuje na prvních příčkách v četnostech. Motivace je oblíbeným 

předmětem zkoumání ve spojení s hackerstvím. Výzkumy se zaobírají právě zábavou, peněžní 

motivací, pomstou, reakcí na vnější skupinu, touhou po slávě a dalšími. (Kirwan & Power, 

2013) Díky těmto výzkumům, které se kombinují s hodnotami hackerů, víme, že hackeři, kteří 

jsou motivovaní zvědavostí a osobní výzvou, jsou i spíše motivováni tím, s čím jsou 

nespokojení.  (Madarie, 2017) Odráží se to i na jejich aktivitách, které jsou směřovány proti 

konkrétním cílům. Podle hackerů porušují věci, za které oni bojují, ale jejich aktivity nikdy 

nezahrnují představení nebo propagaci takových ideálů.  

 

Pro výzkumy motivace najdeme hned několik limitujících faktorů. Jedním z nich je 

právě roztříštěnost subkultury. Nekonzistentnost, a především zaměření jednotlivých členů a 
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skupin přináší nové motivátory. Vznikají menší skupiny orientované například na boj proti 

korporacím nebo pedofilii. Jednotlivci se zaměřují na boj proti postupu vlád nebo na hanobení 

stránek. Tyto subjekty pak budou vyzdvihovat motivaci úzce spojenou se svými cíli a 

především egem. (Woo, Hyung-jin, Yeora Kim & Dominick, 2004) Poslední případ, je 

záležitostí pranksterů, kterým jde primárně o zviditelnění vlastní osoby. Jejich motivací je 

vlastní ego, touží ohromit jiné, pohání je veřejné já. Touha zviditelnit se a předvést se před 

ostatními je silnější než pocit vlastního uspokojení. Ten je stěžejní pro obyčejné hackery, kteří 

se hackerství věnují právě pro tento pocit a budou tak motivováni osobním já. Třetí skupinu, 

motivovanou kolektivním já, tvoří hacktivisté. Také u nich nalezneme určitou touhu po 

zviditelnění, motivaci pro pocit uspokojení, ale nejsilnější bude motivace skupinovým 

přesvědčením, ideou.  

 

Některé motivátory, které hackeři ve svých výpovědích zmínili nejsou orientovány na 

cíl, jako je tomu u slávy nebo peněz. Právě u nejsilnějších motivátorů, zvědavosti a zábavy, 

nemůžeme určit, zda motivují jedince začít s hackerstvím, aktivně ho vykonávat, nebo jestli 

charakterizují cíl aktivity. Rennie a Shore (2007) aplikovali na hackerství flow teorii, která 

označuje duševní stav člověka, při kterém je zcela koncentrován na určitou činnost, 

neovlivňován ani vlastními emocemi. Ve svém výzkumu ukazují, že pro hackery je mnohem 

podstatnější než cíl, samotná cesta. Úkol musí mít jasně stanoven cíl, ke kterému povede ne 

příliš snadná cesta. Musí být pro hackera výzvou, která se stane lákavější než cíl. Z 

psychologického hlediska je důležitá koncentrace, zájem a kontrola nad plněním úkolu. Teorie 

odkazuje i na vývoj hackera samotného. V začátcích mu jde především o cíl, i se základními 

znalostmi dokáže útočit na jedince a rád toho využívá. Postupným objevováním bude ale 

zjišťovat, že existují mnohem složitější systémy, do kterých se tak snadno nedostane. Proto je 

pro hackery tak stěžejní neustálé učení, během kterého se cesta stává cílem. 

 

4.4 Pohlaví  

Podobu hackerské komunity dobře ilustruje podíl můžu a žen v subkultuře. Steinmetz, Holt a 

Holt (2019) se zaměřili na otázku nedostatečného zastoupení žen a přichází se dvěma 

vysvětleními. Převaha mužů v komunitě je odrazem západních společností a jejich vnímání žen 

a technologie. Ženy jsou brány jako pasivní příjemkyně, oproti tomu muži jsou v těchto věcech 

aktivní a kreativní. Muži dominují jak v profesích spojených s informačními technologiemi, tak 

i ve volnočasových aktivitách, jako je hraní počítačových her. Hacktivismus je tak úzce spojen 
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s maskulinitou. To je vidět i na samotných výpovědích, kdy muži při odpovídání na otázky 

směřující k hackerské komunitě používají výrazy jako muži, kluci, on. Malé zastoupení žen 

vysvětlují biologickou odlišností, ve které jsou zahrnuty dokonalejší analytické schopnosti, 

nebo socializací v dětství. Chlapcům jsou dávány spíše technické hračky, za to dívkám, čajové 

servisy.  

 

Diskurs tak staví ženy do pozice výjimek. I přestože jsou ve značné menšině, nepřestávají a 

snaží se bojovat proti stereotypům a vytvářet vlastní prostor. Tanczer (2016) dokládá, že jejich 

postoje nejsou tak radikální a používají hacktivismus jako nástroj pro konstruktivní činnosti, 

nikoliv nezákonné. Nerovnost mezi pohlavím není pouze podílová, ale také mocenská. Přístup 

k hackerským elitám je určen pouze těm nejzkušenějším, a proto svět stále čeká na vůdčí 

hackerské osobnosti ženského pohlaví.  

 

Výzkumy zabývající se tímto tématem jsou limitovány i novou identitou, kterou se hackeři 

prezentují na internetu. Pomocí přezdívek se snaží vytvořit nový život, který je ochrání před 

odhalením skutečné identity. Uchylují se i ke změně pohlaví, jako tomu bylo u Kayly. Jedna z 

hlavních členek Anonymous, která se prezentovala jako čtrnáctiletá holčička, byla ve 

skutečnosti pětadvacetiletý voják, jehož sestra se jmenovala Kayleigh. Hackeři, se kterými byl 

v kontaktu, ale nikdy nepředpokládali, že by opravdu byla dívkou. Již od začátku předpokládali, 

že je to výmysl. (Olson, 2012) Ženské přezdívky jsou v hackerských komunitách ojedinělé, 

neboť přitahují pozornost.  Proto od nich opouští i samotné hackerky. Steinmetz, Holt a Holt 

(2019) si všímají, že maskulinní prostředí napomáhá mysoginii, muži se cítí být nadřazeni 

ženám a snaží se to dát jasně najevo.  Ženy se tak setkávají s odepřeným přístupem na některá 

fóra, útoky na vlastní osobu, sexistickými narážkami nebo sexuálním obtěžováním. 
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5 Hackerská etika 

I přestože chování hackerů a hackerských skupin působí anarchisticky a v jistém slova 

smyslu takové i je, opírají se o několik pravidel, která odráží jejich cíle i chování. Anarchisticky 

působí především jejich výběr cílů, na který je především ze stran médií kladen velký důraz. 

Pokud ale rozebereme výpovědi hackerů, zjistíme, že většina se hlásí ke stejným hodnotám a 

cílům. Jedná se o hackerskou etiku, která se formulovala společně s hackerskou kulturou. 

Hackerská etika obsahuje pravidla chování hackerů vůči ostatním, odráží chování k autoritám, 

ale zahrnuje i cíle, o které hackeři usilují. Jedná se tak o soupis pravidel, kterými by se měl řídit 

každý hacker.  

 

Za základní kámen hackerské subkultury je považován text, který napsal 8. ledna roku 

1986 Loyd Blankenship. Hacker, který se skrýval pod přezdívkou Mentor, napsal po svém 

zatčení krátkou esej s název Svědomí hackera, ve které popisoval nejen svůj vlastní příběh, ale 

také obhajoval celou komunitu. Z vlastních zkušeností kritizuje vzdělávací systém, který 

v žácích nepodporuje kreativní myšlení a tlačí na dodržování zastaralých osnov. Potlačování 

abstraktního myšlení pociťovali i další hackeři, kteří ve svých výpovědích často zmiňovali 

problémy ve školách, především s matematickými výpočty. I přestože je dokázali vypočítat 

z hlavy, byli následně obviněni z opisováni. Za svoji chytrost tak byli trestáni.  

 

Vyzdvihl blízkost jednotlivých členů, a to i přestože nikdy nikoho nepotkal. Jejich pouto 

bylo postaveno na společných zájmech, společném koníčku, nikoli na pohlaví, věku a rase, jak 

vyčítá společnosti a autoritám. Těm také adresuje poznámku, že jejich chování (válčení, stavění 

atomových bomb, lhaní) není označováno za zločin, ale jeho zvědavost ano. V té spočívá 

začátek cesty každého hackera a díky této podobnosti je možné odsoudit jednotlivce, ale nikdy 

nedokáží potrestat všechny členy.  

 

Manifest, na který se hackeři odkazují i dnes, tak představil hackery jako zvídavé a 

chytré osoby, které přemýšlí trochu jinak než většinová společnost, ale svými činy pro ni nejsou 

nebezpeční. Po více jak třiceti letech se z pouhé eseje vytvořilo mnoho verzí manifestů, které 

seznamují s pravidly hackerů, s jejich ideologií. Některé se mírně odlišují, ale hlavní idea 

zůstává stejná. Představím čtyři hlavní body hackerské etiky z knihy Hackers: heroes of the 

computer revolution (Levy, 1984), které hackeři ve svých výpovědích určují jako nejdůležitější. 
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5.1 Volný přístup k informacím 

Všechny informace by měli být veřejné, volně dostupné a k dispozici každému. 

Kleinknech (2003) se věnoval tomuto bodu, který jako jediný značí spíše cíl než pravidlo a 

specifikoval požadavky hackerů. Rozdělila jsem je do dvou rovin, neboť z každé bude více 

profitovat jiná skupina lidí. Pro laickou veřejnost je známa především druhá rovina, rovina 

vědění, které může přinést nové, či dosud nezveřejněné poznatky. Hackeři ale také usilují o 

volný přístup k systémům, které jim umožní s nimi dále pracovat. Jejich upravováním mohou 

zdokonalovat své schopnosti a také systémy samotné. Z této možnosti by tak těžili právě oni.  

 

Rovina vylepšení  

V hackerech je zakořeněna motivace věci vylepšovat. Skuliny v systémech jim nejen 

pomáhají proniknout dovnitř, ale také je umí opravit.  Pokud ale nemáte informace, jak můžete 

být schopni věci vylepšovat? Platí to nejen o počítačových softwarech, ale například i 

o byrokratických procesech. Informační tok napomáhá k zefektivnění systémů a jejich stálém 

zdokonalování. Otevřené softwary, jako je Mozilla Firefox nebo Moodle, umožňují upravovat 

jejich zdrojový kód a v některých případech jej i dále distribuovat. Hackeři usilují o to, aby měl 

uživatel tuto možnost u všech programů. Najdou se ale tací, kteří s tímto nesouhlasí a přijde jim 

to zbytečné. Opravit, a ještě více zdokonalit systém zní celkem nevinně, ale stalo by se tak na 

úkor tvůrců těchto softwarů. Ti by přišli o peníze z prodeje licencí a svou práci by tak dělali 

zadarmo. Koncoví uživatelé v drtivé většině nepotřebují přístup ke kódu, ten má být k dispozici 

pro kontrolu a zabezpečení a peníze tak mají zůstat ve vývoji.  

 

Rovina vědění  

Druhá rovina zahrnuje to, co člověka napadne jako první, pokud se mluví o volném 

přístupu ke všem informacím. Jsou to právě také vládní informace, s jakýmkoli stupněm utajení. 

Hackeři jdou dál a chtějí nejen přístup k vládním dokumentům pro všechny, ale také přístup do 

firem, se kterými stát spolupracuje a do velkých korporací. S těmito informacemi budou mít 

občané více prostoru pro kontrolu státu a jeho hospodaření. Při volném přístupu k informacím 

jde hackerům především o to, aby vlády vždy jednaly v nejlepším zájmu občanů. Podle nich se 

tak neděje, a jejich nedůvěra se odráží i v následujícím bodu jejich ideologie.  
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5.2 Nedůvěra v autority  

Důvěra se v hackerských vztazích téměř vůbec neobjevuje. Podezřívavost začíná na 

hackerských fórech a vede až k osobám v čele státu. Osoby, které se pohybují na mocných 

pozicích a jsou více na očích, se mohou stát terčem kybernetického útoku, právě kvůli své 

pozici. Takové osoby prosperují z utajovaných informací a cenzury internetu, nedůvěřují 

sdílení informací a podporují pouze spolupráci, kterou mohou sami kontrolovat. Jdou tedy proti 

tomu, o co se hackeři snaží. Ti argumentují i tím, že moc je spojena s byrokracií a jejími často 

nelogickými pravidly. Dostáváme se opět k toku informací, který by podle nich mohl být 

plynulejší díky technologiím. Autority ale raději budou dále svazovat své podřízené pravidly a 

nutit je přemýšlet stále stejným způsobem, aby neohrozili svou vlastní pozici.  

 

5.3 Neustálé učení  

Kreativita je mezi hackery vyzdvihována nad ostatní schopnosti. Umožňuje neustále 

nacházet nová řešení a vzdělávat se. Neexistuje manuál, díky kterému by se z lidí stávali 

hackeři. Neexistuje ani moment, po kterém si mohou říkat hacker. Je to možnost, která je 

otevřena pro všechny, pokud se budou chtít stále učit. Hackeři si tento bod spojují se svou 

minulostí na školách, ve kterých byly podřízeni osnovám. Myslet jinak, hledat nová řešení se u 

pedagogů nesetkávalo s nadšením. Jejich neutuchající hlad po informacích byl tak uspokojen 

až při hackerství. Obrovské množství možností je tak pro ně každodenní výzvou.  

 

5.4 Sdílení informací  

Dělit se o nabyté znalosti je další klíčový bod. Dělí se o postupy, možné cíle i slabiny 

v systémech. Protože informace fungují i jako nositelé statusu, je potřeba s nimi operovat 

správně. Hackeři jsou hákliví na jedince, především nováčky nebo script kiddies, kteří hledají 

kompletní návody na poměrně jednoduché úkoly. To není učení, které je v hackerské prostředí 

žádané. Připomíná vzdělávací systém, proti kterému se staví. Sdílení je ale důležité i proto, aby 

se mohli soustředit na nové problémy a nezabývali se pořád stejnými věcmi.  

 

Levy (1984) přidává ještě další položky do hackerské etiky. Posuzování druhých má být 

pouze na základě znalostí a dosažených úspěchů. V kyberprostoru lze však těžko zkoumat 
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kategorie jako je věk, pohlaví nebo rasa, neboť jsme odkázání na důvěru ve druhé, což se 

v hackerském prostředí neděje. Právě proto jsou dosažené úspěchy jediným možným kritériem, 

jak posuzovat druhé. Dále se Levy soustředí na vnímání počítače jako nástroje pro vznik umění. 

Vytváření kódů, ale i počítačových her je kreativní proces, jehož výsledek označuje za umění. 

Počítač tak může změnit život k lepšímu, a to díky nezbytnému soustředění, které musí hackeři 

vynaložit, i díky dobrodružství, které zažívá online.  

 

5.5 Hackerská etika podle Himanena 

Pekka Himanen (2001) se ve své knize The hacker ethic věnuje také hackerské etice. 

Nahlíží ji ovšem z jiného pohledu. V díle Maxe Webera Protestantská etika a duch kapitalismu 

si všímá proměny přístupu k práci a očekává, že hackerská etika má stejné ambice na změnu 

vnímání práce, jako tomu bylo u protestantství. Pro moderní společnost je to nezbytné, i 

z hlediska rozmachu digitálních technologií, které umožňují nové typy práce a alternativních 

závazků.  

 

Himanen tak pohlíží na hackerskou etiku jako na inspiraci pro současnou společnost. 

S výpočetní technikou se hackeři stali novým typem profesionálů, kteří svou etikou mohou 

vnést do té dosavadní více lidskosti. Hned na začátek je dobré zmínit, že podle Himanena tu 

nejde o hackery, kteří útočí na bezpečnostní systémy za účelem odcizení data, ale o ty, kteří se 

svými znalostmi řeší nové problémy. Otázkou je, kde přesně je ta hranice. Hackeři, ať už se 

budeme bavit o těch hodných nebo zlých, se setkávají s řešením problémů neustále. Na tom je 

postaveno celé hackerství. U některých bodů hackerské etiky, zjistíme, že se označením hacker 

vrátíme zpět do univerzitního prostředí, kde se budovalo. Podívejme se na sedm hodnot 

hackerské etiky.  

 

Jako první je vášeň, se kterou hacker dělá svou práci. V knize je vnímána jako pohon, 

který žene hackera k tomu, aby ve své činnosti usiloval o dokonalost. Když to porovnáme s tím, 

co napsal Levy, zjistíme, že vášeň je přítomna ve všech fázích hackerství, akorát je spjata 

s neustálým učením. Druhým bodem je svoboda. Ta je stěžejní pro hackery samotné, i pro jejich 

požadavky na ostatní, viz. sdílení informací. Himanen konfrontuje pracovní týden 

s hackerským plánováním času. To nezná pevně dané dny určené k práci, ale přizpůsobuje je 

svým potřebám a povinnostem. Efektivní delegování času dává jedincům více volného času a 
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toho využívají nové pracovní pozice spjaty se spravováním sociálních sítí nebo webových 

stránek.  

 

Třetím bodem je sociální hodnota. Jak byl řečeno, hierarchie hackerů je postavena na 

zkušenostech a pověsti hackera. Ten se snaží o to, aby byl pro skupinu co nejužitečnější, čímž 

usiluje o to, aby ve skupině získal uznání. V knize je sociální hodnota vysvětlena podobně, je 

navíc kladen důraz na uznání, které převažuje nad peněžní odměnou z práce. Ta tedy není 

prostředkem k doražení zisku. Ve čtvrtém bodě otevřenosti, narazíme opět na přístup 

k informacím. Ten souvisí především s učením, díky kterému se mohou lidé obohacovat a 

neustále zdokonalovat své schopnosti, které budou prospěšné nejen při práci.  

 

Aktivita, jako pátý bod, je důležitá jak pro jedincovu realizaci v práci a volném čase, 

tak pro reakce na společenské dění. Člověk by neměl mechanicky konzumovat předložené 

informace, ale aktivně je vyhledávat. Hackeři rozhodně nejsou mainstreamovou záležitostí, 

aktivně bojují za své idey, ale také se uchylují ke kradení informací. Šestým bodem je péče, 

kterou Himanen uvádí, jako bod lidskosti. Neměla by zaniknout pomoc druhým, naopak měla 

by být důležitější a stále silnější, než mentalita přežití jednotlivce nebo skupiny. V případě 

hackerů nelze mluvit o pomoci ostatním, snaží se o přežití skupiny, informace si sdílí mezi 

s sebou.  

 

Podle Himanena si ten, který ctí všech šest výše zmíněných bodů, zaslouží respekt. 

Pokud se mu ale podaří ctít poslední bod, je hrdinou. Tím sedmým bodem je kreativita. Levy 

vyzdvihoval kreativní myšlení hackerů, bez kterého by se jejich operace nemohli uskutečnit. 

Překonáváním vlastních schopností a vytváření nových cest i pro ostatní se stává tou nejvyšší 

hodnotou, která je potřeba ve stále více technologických společnostech zachovat. Kniha The 

hacker ethic tak ukazuje, že body hackerské etiky, které se mohou zdát jako záležitost čistě 

hackerská, se mohou transformovat a zefektivnit práci lidem v moderní společnosti. V 

Himanenově hackerské etice můžeme nalézt znaky chování, které jsou vlastní hackerům, 

jakožto deviantům. Ačkoliv je hackování ilegální činností, zdá se být prototypem efektivní 

práce.  
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6 Hacktivismus 

 

V kapitole o hackerské etice, jsem zmínila bod, který se týkal nedůvěry v autority. Pro hackery 

jsou autoritami především státy a jejich vlády, které se snaží o cenzuru informací a přístupu 

k internetu. Takové chování je v rozporu s jejich etickými zásadami, a proto se angažují 

v útocích proti autoritám. Využívají k tomu nový druh aktivismu – kyberaktivismus, ve kterém 

je prosazování politických, náboženských, společenských a dalších cílů je přesunuto do 

kyberprostoru. Místo protestů v ulicích, se tak aktivisté pohybují na internetu. Kyberaktivismus 

je podle Sorella (2015) spjat především se dvěma tématy, a to s politickým aktivismem a 

bezpečností. Díky technologiím jako je právě počítač nebo chytrý telefon, je politická 

mobilizace snadněji dostupná a umožnuje více lidem se aktivně zapojit. Již není potřeba 

demonstrovat v ulicích, ale operovat na sítích, protože v kyberprostoru mohou být jednotlivci i 

malé skupiny velmi silné. Bezpečnost je diskutována především z pohledu druhé strany, podle 

které jsou kyberaktivisté zdrojem kybernetických útoků a jsou tak hrozbou pro společnost. Za 

nejčastější hrozby se uvádí formy odcizení a následného šíření citlivých dat nebo instalování 

malwaru do státních, komerčních a soukromých počítačů. A právě to je charakteristika druhu 

kyberaktivismu, hacktivismu. 

 

Hacktivismus je sice stále aktivismus, ale ne otevřený nebo demokratický. Nemá ani pevně 

stanovené cíle nebo program, jako tomu je právě u environmentálních nebo politických 

aktivistů. I přestože hacktivisté tvrdí, že svou činností hájí zájem daných zemí, zájem celé 

globální populace, sami nejsou nikomu odpovědní. Jejich hlavním cílem je ochrana internetu 

jako neregulovaného a svobodného prostoru, který není přivlastněn jedinci nebo skupině. 

Odvolávají se na článek 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR) 

o svobodě projevu. (Sorell, 2015) Velkou část lidí, kterým je znemožněno se svobodně 

vyjadřovat o politice a je jím odepřen přístup k necenzurovaným zdrojům informací, tvoří 

obyvatelé Číny. Pro takové lidi může být hacktivismus bezpečnější cestou pro vyjádření 

nespokojenosti, vyhnou se případnému násilí a zatýkání při pouličních protestech.  

 

V důsledku snahy státních nebo korporátních aktérů o rozšíření dosahu nebo kontroly nad 

šířením informací, vzniká informační asymetrie. Ta se odráží v konkrétních formách jako je 

informační oligopol, dohled nebo cenzura. Asymetrie se v sociologii objevuje často. Je spojená 

s mocí, bohatstvím, ale i přístupem ke konkrétním službám. Možná kontrola nad informacemi, 

tak vede k jejich relativnímu nedostatku pro určitou skupinu lidí. (McCarthy, 2015) Sama 
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infrastruktura internetu a poskytovatelé internetového přenosu kontrolují přístup k informacím. 

I přestože zprostředkovávají přístup k informacím, svými nástroji jsou schopni předložit 

uživatelům informace podle daného algoritmu. Hacktivisté se obávají, že vlastníci např. 

internetových vyhledávačů, mohou kontrolovat internetový obsah a vytvářet informační 

asymetrii. Jejich aktivity jsou tak mířeny na struktury, které podle nich deformují a blokují 

informace.  

 

V porovnání s aktivismem se diskutuje otázka anonymity a soukromí. Podle některých je 

průběh hacktivismu stejný.  (Coleman, 2019) Účastníci se snaží na sebe nějakým způsobem 

upozornit (ukradením dat, odstavením webových stránek), po získání pozornosti ale jejich 

operace končí. Oproti aktivistům, kteří v aktivitě stále pokračují, se činnost hacktivistů zastaví. 

Proto jejich činy působí jako výstřely do prázdna. Právě anonymita hacktivismus oslabuje. Ať 

už je to otázka absence vůdce, který by dohlížel na operace, tak vztahů, které jsou v anonymní 

skupině velmi slabé. (Lewis, 2014) Častější jsou hacktivistické skupiny, které mají větší šanci 

na úspěch (a přežití), pokud si jich všimnou média.  Křehkost hacktivistických skupin se i díky 

chybějícím cílům, projevuje na jejich aktivitách. Pokud chcete něco opravdu změnit, nesmíte 

být anonymní. Neidentifikovatelnost nahrává hacktivistům, kteří se dostávají k neveřejným 

informacím. Svou činnost obhajují právem na informace, přehlíží ale fakt, že porušují právo na 

soukromí druhé strany.  

 

6.1 Anonymous 

 

Nejčastějším příkladem, který je spojen s hacktivismem, je protestní hnutí Anonymous. Jejich 

aktivity, kterými zasahují do soukromí uživatelů, můžeme rozdělit do dvou skupin, na kterých 

jde jasně pozorovat, jak vnímají vlastní skupinu a jak působí na veřejnost. V první skupině jsou 

případy hacktivismu, ve kterých se členové Anonymous staví do rolí zachránců. V roce 2011 

podporovali občany při revoluci v Tunisku. Jejich Operation Tunisia (Olson, 2012) zahrnovala 

vyřazení vládních webů pomocí DDos útoků, ale i poskytování anonymizačních softwarů, díky 

kterým nebyla vláda schopna zachytit jejich pohyb na internetu. Občané se tak bránili proti 

státu, který sledoval aktivity na sociálních sítích a emailových službách. Využíval k tomu 

techniku phishing, tedy tu, kterou používají internetoví hackeři. Po prvním vítězství, ale vláda 

vrátila úder zablokováním internetových požadavků z vnějšího světa a další útoky museli jít 

přímo z Tuniska. Hacker Sabu, který se do této operace zapojil a označuje ji jako nejvíce 
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inspirativní, prohlásil, že sami lidé si přáli, aby narušili vládu, a proto napsal do chatovací 

místnosti Anonymous, zda někdo z Tuniska je ochoten mu dělat proxy server. Do několika 

minut se přihlásil uživatel, přes kterého byl nakonec útok na prezidentův web úspěšný. Díky 

dění v Tunisku, následném odblokování stránek a zastavení cenzury, Sabu poprvé viděl, že to, 

co Anonymous dělají funguje. (Murphy, 2011) Možnou motivací pro zapojení Anonymous do 

dění v Tunisku byl možná i fakt, že mezi blokovaným obsahem byla i tuniská verze Wikileaks, 

Tunisleaks. Nicméně útoky pokračovaly i v dalších zemích Blízkého východu a z Anonymous 

se tak stali hrdinové bez tváře.  

 

Druhá skupina případů zahrnuje operace, které nesouvisí s přístupem k informacím, nebo 

cenzurou. Zahrnuje to především útoky za účelem pomsty, pro zábavu nebo s cílem odhalit 

nedostatky zabezpečení webových stránek vlád a korporací. Za operací SonyRecon (Olson, 

2012), útokem na společnost Sony a její hráčskou síť PlayStation Network, stála soudní pře 

mezi formou a hackerem, který přišel na to, jak do herní konzole nahrát pirátské kopie her. 

Anonymous cítili potřebu hackera pomstít. Útoky zasáhly nejen celou společnost, ale i hráče, 

pro které byla síť několik dní nedostupná. Tento případ je stále zahalen tajemstvím, neboť síť 

nefungovala další tři týdny po skončení útoků, a navíc podle vyjádření Sony došlo k úniku 

osobních a finančních údajů o 70 milionech hráčů. O tom v Anonymous nikdo nic nevěděl.  A 

tak se Sony stal jejich oblíbeným cílem. 

 

Mylnou představou je, že Anonymous potřebují stovky hackerů, aby dokázali vyřadit z provozu 

stránky. Ve skutečnosti jim stačí jeden botnet, síť počítačů, které byly propojeny počítačovým 

virem, který byl odpovědný například za spadnutí stránky CIA. Poté se Anonymous také poprvé 

spojili se zakladatel Wikileaks, Julianem Assangem.  

 

6.2 Wikileaks 

 

Wikileaks je organizace, která se vyznačuje odhalováním tajných informací tzv. 

whistleblowing. Známé je především jméno spoluzakladatele Juliana Assange, který 

zveřejňoval tajné dokumenty především o Spojených státech amerických. Stejně jako editoři 

Wikilekas, jsou i zdroje informací anonymní. (McCarthy, 2015) Vyhýbá se označení 

hacktivistické organizace, tvrdí, že pouze zveřejňuje informace, které získala od svých zdrojů. 

Tajemnost ale snižuje transparentnost celé organizace, ale i důvěryhodnost informací.  
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V roce 2010 se začalo formovat nové spojenectví. Poté co Wikileaks zveřejnila vzkazy, které 

si mezi sebou posílali americké ambasády, čekalo je odmítnutí ze stran vlastníků serveru a 

platebních společnosti. Toho si všimli Anonymous. Operace Payback (Olson, 2012) se týkala 

širokého spektra cílů – Paypal, švýcarská banka Postfinance, stránky švédských žalobců, 

poskytovatelé serverů a mnoha dalších. Cílem byly všichni, kteří se postavili proti Wikileaks 

nebo samotnému Assangeovi. Pomsta ze Wikileaks se šířila jako lavina.  

 

S Anonymous toho má Wikileaks hodně společného. Odvolávají se na Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, především na článek 19, jsou anonymní, staví se proti autoritám, avšak je těžké 

definovat proti komu konkrétně. Wikileaks zveřejňuje dokumenty, o kterých se domnívá, že by 

je veřejnost měla znát, oproti tomu Anonymous zajímá samotný proces prolomení přístupu, 

zablokování stránek. Obsah, který najdou zřídka zveřejňují, data jako jsou přihlašovací jména 

a hesla, čísla platebních karet se můžou stát zbožím na dark webu. V porovnání jsou to oni, 

kteří jsou více aktivní a dostávají se k informacím, které pak případně předají další straně, 

například Wikileaks. Obě strany jsou ale výzvou pro instituce, které usilují o omezení 

svobodného projevu a přístupu k informacím. Anonymous dokázali, že kyberaktivismus již 

není záležitostí velkých skupin. Dnes může i jedinec s dostatečnou technickou znalostí, 

poškodit celý stát, jako tomu bylo v případě Tuniska. 

  



30 

 

7 Reakce na hackerskou subkulturu  

 

Doposud jsme se věnovali zkoumání hackerské subkultury a jejím specifikám. Hackeři 

ale vstupují do životů nás všech nejen skrze obrazovky a se špatnými úmysly. Setkáváme se 

s nimi v našem pracovním životě, ale i ve volném čase. Jejich obraz je ale často zkreslen 

určitými faktory, kterým jsou daná odvětví ovlivněna.  

 

7.1 Etičtí hackeři a jejich problematika   

 V reakci na black hats se čím dál tím více propagují white hats. Už dle názvu poznáme, 

že půjde o dvě protichůdné strany, které se věnují hackerství z odlišných důvodů. Munjal (2014) 

přibližuje aktivitu white hats, kterým se často říká etičtí hackeři. Ti využívají své znalosti 

k testování bezpečnostních systémů a opravují nalezené chyby. Snaží se o tedy o to stejné, co 

black hats s tím rozdílem, že nezneužívají slabých míst. Používají na to stejné nástroje, mají 

stejné znalosti. S tím souvisí i otázky, které musí být pro bezpečnost ostatních položeny. Kde 

bereme jistotu, že hackerovi nejde o získání dat, ke kterým mu umožníme přístup? Jak takové 

lidi odlišíme od ostatních, jak prokáží své znalosti?   

 

Na první otázku jsme schopni odpovědět jednoduše, žádnou jistotu nemáme. 

Společnosti, které si najímají bezpečnostní specialisty, jsou ve velké míře závislí na důvěře. I 

přestože je to riskantní krok, lze jednotlivé kandidáty selektovat již při pohovoru a vybrat tak 

toho nejdůvěryhodnějšího. Proces výběru se bude u každé firmy lišit. Jisté ale je, že bude 

obsahovat detailní vyhledávání informací o daných osobách a procházení referencí od 

předchozích zaměstnavatelů. Motivací pro hackery, kteří jsou zaměstnáni ve firmách se 

specializací na etické hackování, jsou peníze, které odhalováním získají. Rozdělují si částku, 

kterou zadavatel vloží do projektu, podle toho, zda najdou slabá místa.  

 

Odpověď na druhou otázku nalezneme v portfoliu kandidáta. Po celém světě probíhají 

kurzy etického hackování, ze kterého se dají získat certifikáty. Z těch zahraničních je to 

například CEH (The Certified Ethical Hacker), z českého prostředí nabízí dvoudenní školení 

Engeto, společnost zabývající se vzděláváním v oblasti IT.  

 

Učit přímo hackerské techniky je stále téma, na které není jednotný názor. Munjal (2014) ho 

přirovnává k nabité zbrani, kterou vkládáme do rukou všem, kteří ni budou mít zájem. Už se 
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nejedná o získávání základních zkušeností v programování, ale o cílené pronikání do 

bezpečnostních systémů. Danish a Ali Khan (2011) ale argumentují tím, že etické hackery 

potřebujeme, abychom zajistili bezpečnost elektronických dat a transakcí. Podle Burkharta a 

McCourta (2019) volíme etické hackery i z důvodu minimalizace dopadů případných 

problémů. Ztráta osobní a sociální kontroly nad bezpečností komunikačního a informačního 

prostředí, totiž může podkopat důvěru v instituce a firmy, které ji mají zajišťovat.  

 

Po vzdělávání a etice je dalším tématem osobní motivace jedince. V případě etických hackerů 

se může jednat o peníze, neboť pozice bezpečnostních analytiků bývají vysoce hodnocené. Tato 

motivace může sehrát roli při výběru cesty mladých hackerů, avšak dráha etického hackerství 

sice přináší možnost legálně pronikat do systémů, ale děje se tak na úkor svobody a hlavního 

motivátoru pro hackerství. Ze zábavy se stává práce. U zábavy ale zůstaneme a přesuneme se 

ke kultuře a její zobrazování hackerů.  

 

7.2 Hackeři a filmový průmysl 

Označení hacker s sebou nese negativní význam, který je ve společnosti zakořeněn. Jsou 

nejvíce spojováni s kybernetickými útoky a úniky dat, nikoliv jako hodní hackeři nebo postavy 

z filmů. To se začalo měnit, když se začal jejich obraz objevoval v pop kultuře a tento pohled 

tak pozměnil vnímání hackerů veřejností.   

 

Filmový průmysl se snaží reagovat na poptávku diváků, ale také na světové dění. Hackeři, 

kolem kterých se objevuje spousta otazníků, lákají filmové producenty už přes dvacet let. 

Nejznámější počin, ve kterém figurují hackeři je trilogie Matrix, nejstarší díl z roku 1999. Ještě 

starší snímky ukazují hackery jako počítačové geeky a postupně se proměňují do hrozby pro 

společnost. Stańczyk (2017) si všímá stereotypů, které se možná začaly tvořit již tam. 

Stereotypy, které se ve filmech opakovaně objevují si následně veřejnost s hackery spojuje. 

Jednou z nejčastějších věcí je zobrazení několika obrazovek, na kterých právě probíhá 

hackování. Ve filmech jsou všechny zapnuté a na každé z nich běží řetězce složené z kombinací 

číslic a písmen. Hacker sedí v prázdné místnosti (někdy se uvádí oblíbené místo jako sklep) a 

atmosféru dolaďuje přítmí, nebo úplná tma, takže osobu osvětlují pouze zapnuté monitory.  

 

Snad nikdo nevěří, že hackeři sedí ve sklepích, ale s obrazovkami a kódy je to složitější. 

Hackování je pro většinu lidí velkou záhadou a nedokáží si představit, co je k tomu vlastně 
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potřeba. S neznalostí proto pracují dobře filmaři, kteří se snaží vykreslit hackery jako 

nebezpečné zločince, kteří mají dost znalostí na to, aby pár kliknutími zaútočili na Pentagon 

nebo odstřihli města od elektřiny. K nabourání se do druhého počítače vám ale postačí 

obrazovka jedna a kód mnohem kratší. Filmy o reálných hackerech by byly ve skutečnosti pro 

diváky velice nudné. Věci, které jsou ve filmech blízko realitě je to, že hackerům chybí sociální 

chování jsou to většinou muži. Hackeři se stali popkulturními ikonami, stále častěji se objevují 

i v literatuře, kde se také střídají jejich typy charakterů. Nejsou vždy vykresleni jako ti špatní, 

ale často provozují hackerství kvůli dobré věci, pro vyšší zájem nebo proti zlým elitám. To 

potvrzuje i zobrazení hacktivismu, který ve je ve filmech spojován s terorismem, nebo právě 

v boji proti zlým elitám.  

 

Vizuální stránka hackerů ve filmech je ale zčásti pravdivá. Jsou to osoby zahalené tajemstvím, 

neboť jejich pravou identitu neznáme, reálně je nevidíme a nemůžeme zjistit, jaký životní styl 

vedou. Tajemství také láká diváky, takže je možné, že i díky filmům se hackeři dostali do 

povědomí i jinou optikou než tou mediální. I díky etickým hackerům jsou ve společnosti lépe 

přijímáni než ostatní kriminální živly. Nahrává tomu právě štěpení subkultury na odlišné 

proudy s rozdílnými zaměřeními a cíli. 
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8 Problémy výzkumu hackerské subkultury  

Jako u každého sociologického výzkumu, musíme počítat s možnými problémy a limity. 

Soustředění výzkumů souvisejících s hackerstvím je směřováno na jedince a zabývají se 

především motivací. Je to pochopitelné, neboť tím můžeme vysledovat případné rizikové 

faktory pro vznik hackerství. Motivace je taky jediným aspektem, který odkrývá pravou identitu 

hackerů. Se svými vzpomínkami z dětství odkrývají část svého soukromí. Při zkoumání nejen 

hackerské subkultury, ale i dalších skupin objevujících se na internetu, tak musíme brát v potaz 

anonymitu jedinců, která je všudypřítomná. Účastníky výzkumu označujeme podle 

vytvořených přezdívek, které jim umožňují vytvoření zcela nové identity, za kterou mohou 

schovat své vlastní názory. Problémy výzkumu hackerské subkultury můžeme rozdělit do dvou 

kategorií. 

 

Problémy výzkumného objektu  

Hackerská subkultura má svá specifika, které nelze opomenout. Je jím právě, 

anonymita, jak bylo zmíněno výše, která umožňuje přijmout novou identitu a pak také dělení 

subkultury. To se netýká pouze dělení na ty dobré (white hats) a špatné (black hats) hackery, 

ale přidávají se skupiny s jinou motivací (peníze, pomsta, ponížení) a taky schopnostmi (script 

kiddies). 

 

Problémy výzkumu 

Výzkumu hackerů musí předcházet pečlivé plánování a diskuze. Na první překážku 

narazíme při otázce, kde najdeme naše respondenty, aby se vybraný vzorek co nejvíce blížil 

skutečnosti. Je možné, že nenajdeme nikoho, kdo bude ochotný zúčastnit se výzkumu a pokud 

najdeme, může se jedna to nesourodou skupinu hackerů, kteří budou mít jiné zájmy a motivace, 

neboť budou patřit k odlišným skupinám. Anonymita neumožňuje poskytnout reprezentativní 

vzorek, tak výzkumníci popisují respondenty pouze jako hackery, kteří byli ochotni odpovídat. 

Navíc se neočekává, že ti, kdo budou obcházet počítačové systémy, budou o své nelegální 

činnosti veřejně mluvit. A pokud ano, jedná se o vzorky respondentů z konferencí o počítačové 

bezpečnosti, např. výzkum motivace Madarieové (2017) o 71 respondentech.  

 

Výběr metody výzkumu se odvíjí od počtu respondentů, ale silnou převahu mají 

kvalitativní výzkumy vedené formou rozhovorů a mailové nebo chatové komunikace. Malé 
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množství respondentů nám neumožní dělat velké závěry ohledně celé, nebo části subkultury. 

Jsme závislí na důvěře v informace, které nám hackeři sdělí, avšak musíme brát v potaz, že 

jejich vágní odpovědi mohou být ovlivněny tím, co vidí nebo slyší o hackere z médií. Toho si 

všímá Madarieová (2017) i Kirwan a Power (2013). 

 

Všechny tyto zmíněné věci musíme mít v paměti, pokud budeme chtít provést výzkum 

v rámci této subkultury. Její zkoumání je důležité z hlediska poznání kybernetických zločinců, 

ale i v rámci zabezpečení pohybu na internetu. Určitě to bylo dobré provádět více 

kvantitativních výzkumů, díky kterým bychom mohli dělat obecnější závěry a které by mohli 

obsáhnout více výzkumných témat.  
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9 Závěr  

Cílem práce bylo popsat hackerskou subkulturu, její specifika a přínos pro sociologii. 

Informace jsem čerpala z publikovaných výzkumů, které se zaměřovali konkrétněji na 

jednotlivé znaky subkultury a z těchto zdrojů jsem sestavila její charakteristiku. 

 

Tato práce pojímá hackery jako devianty i jako osoby prospěšné společnosti, které se 

věnují hackerství v zájmu ochrany firem a institucí. Označení hacker začalo vznikat 

s rozmachem digitálních technologií a rozšířením internetu, ale nebylo vnímáno negativně. 

Naopak, jejich obraz byl velice pozitivní. Za hackery se považovali osoby intelektuálně 

vzdělané, pohybující se ve vědeckém prostředí, které umožňovalo přístup k technologiím. 

Proměna nastala s kybernetickými útoky, mířené na instituce i jedince a hackeři se stali v očích 

veřejnosti devianty, kyberzločinci. Zkoumání příčiny vzniku kriminálního chování pomocí 

kriminologických teorií ukázalo sebevnímání hackerů. V rámci výzkumu teorie labellingu, 

kterým se zabýval Jaishankar (2011), hackeři přijali označení deviant, avšak vnímají se jako 

pozitivní devianti. Své aktivity berou jako pomoc společnosti, která nemá přístup ani nástroje 

k tomu, aby se dostali k informacím. Hackování je pro ně způsob osvobození od řádu a pravidel, 

které považují za zastaralé. Výzkumy v této oblasti se v budoucnu mohou soustředit i do 

psychologie, neboť se objevují témata jako je sebekontrola a dehumanizace cílů.  

 

Začátek analýzy hackerské subkultury se týkal míst, kde se hackeři vyskytují, 

komunikují a zakládají skupiny. Najdeme je na běžně dostupných fórech, ale i na dark webu, 

který je více specializovaný na prodej hackerských služeb a získaných dat. Dalším důležitým 

bodem byla hierarchie, která není v subkultuře přísná, ale přesto najdeme znaky rozdělení na 

elitu. Olsonová (2012) přiblížila fungování hierarchie ve skupině Anonymous, kde se objevila 

úzká část elity, která upřesňovala detaily kybernetických útoků. Všichni hackeři ale mohli 

přispívat nápady ohledně možných cílů. Hierarchie funguje na základě důvěryhodnosti osob, 

jejich dosavadních zkušenostech a úspěchů. Takto úspěšní hackeři se mohou přiblížit k elitě, 

popřípadě se jí stát.  

 

Motivaci jsem rozvedla v samotné kapitole 4.3 Motivace. Ve výpovědích hackeři 

zmiňovali své vzpomínky na dětství a střety s autoritami na školách. Podle nich brání zastaralé 

osnovy učení se kreativnímu myšlení, a navíc jeho používání je trestáno. Na tomto příkladu se 

odráží hned několik věcí spojené s hackerskou subkulturou – učení, kreativní myšlení a 
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obezřetnost vůči autoritám. Nejsilnějším motivátorem pro začínající hackery je zábava a 

zvědavost. Je to otázkou, zda je motivátorem pouze pro začátek hackerství, nebo je přítomnem 

po celou dobu. Například hackeři, kteří se označují jako pransteři, hackování dělají právě 

z těchto důvodů.  

 

Hackerská subkultura je silně maskulinní. Muži podle Steinmetze, Holta, a Holta (2019) 

více pracují s technologiemi, které jsou spojeny s kreativním myšlením. Stále se uvádí i otázka 

rozdělení genderových rolí. Ženy v této subkultuře vzbuzují pozornost, a i díky maskulinnímu 

prostředí, které podporuje mysoginii, se tak často stávají cílem útoků.  

 

Hackerské chování se odvíjí od hackerské etiky, což jsou sepsaná pravidla, se kterými se 

ztotožňují, jako je důraz na učení a sdílení informací. Nejdůležitějším bodem, o který usilují je 

volný přístup k informacím a hned za ním je nedůvěra v autority, respektive jejich kontrola. I 

proto usilují o přístup k informacím, které by měli jasně ukázat, jak autority (veřejní činitelé, 

korporátní firmy apod.) hospodaří s penězi, neboť hackeři cítí, že nejednají v zájmu občanů. 

S autoritami souvisí i hacktivismus, se kterým se staví proti cenzuře a blokování internetu. 

Angažovali se v operacích probíhají v arabských státech během Arabského jara. Jejich počínání 

je ale bez dlouhodobého cíle a to je, společně s anonymitou, oslabuje. I přesto tyto operace 

sklízejí pozornost médií a tím se dostávají do povědomí veřejnosti. To je případ skupiny 

Anonymous, ale také Wikileaks, které ukradené dokumenty zveřejňuje a s Anonymous má 

společné cíle v boji proti institucím a osobám, které usilují o omezení svobodného projevu.  

 

Do povědomí veřejnosti se hackerské aktivity dostávají i díky etickým hackerům (white hats), 

jejichž cílem je odhalit a upozornit na chyby v bezpečnostních systémech. Jsou často mylně 

označováni jako bojovníci, proti strana k black hats, ale lepší označení je spíše hledači, neboť 

jejich cílem je pouze nalézt chyby. K těmto hackerům se lidé dostanou především díky 

poptávání takových služeb. S tím souvisí otázka učení hackerství, která je stále aktuální. Etické 

hackery potřebujeme pro tvoření bezpečných systémů, ale lidé s takovými znalostmi, které jim 

poskytneme, můžou být zároveň i velkým nebezpečím. Přiblížit hackery se snaží i filmový 

průmysl. Zobrazuje hackery podle klasických stereotypů, nejblíže realitě je jejich asociální 

chování a pohlaví. Nejsou vždy zobrazováni jako ti špatní, a i díky tomu jsou společností skrze 

filmy lépe přijímáni.  
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Poslední kapitolu jsem věnovala problémům, nejen sociologického výzkumu hackerské 

subkultury, na které narazili vybrané studie i já sama. Dělení subkultury na skupiny s jinými 

cíli, anonymita a otázky na nelegální aktivity nám brání postihnout hackery vhodné pro 

konkrétní výzkum. Díky častým obecným odpovědím předpokládáme, že hackeři interpretují 

názory okolí a neodpovídají zcela upřímně.  

 

Hackerská subkultura může do sociologie přinést nové poznatky v oblasti internetových 

subkultur. Ty jsou díky internetu specifické svými vlastnostmi. Úplná anonymita skryje 

pohlaví, rasu, věk, třídu a jedinci jednají pouze na základě důvěry v ostatní a jejich tvrzení. 

Otázka dehumanizace nahrává i kyberzločincům, kteří místo lidských osob vidí pouze IP adresy 

a mohou se tak uchýlit k deviantnímu chování. I přestože není subkultura organizovaná, její 

hacktivistické aktivity se stávají výzvou pro státy, které usilují o cenzuru, nebo blokování 

internetu.  
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