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Abstrakt 

Diplomová práce Ukradeno 77 milionů účtů služby PlayStation Network, týká se 

nás to?: Analýza internetových diskuzí pod články týkajícími se tématu se věnuje 

případu doposud největšího úniku uživatelských informací na Internetu. V úvodu práce 

je nastíněna historie vývoje konzolí PlayStation a zmapovány hlavní pokusy o 

„odemknutí“ systému třetí generace konzole hackery. Následující část představuje 

samotnou službu PlayStation Network, jejíž uživatelé byli díky útoku v ohrožení ztráty 

své online identity a chronologicky popisuje průběh prolomení ochrany konzole včetně 

následného odcizení uživatelských údajů. Detailně se také věnuje případu hackera 

s přezdívkou GeoHot, jehož spor se společností SONY zavdal hackerské komunitě 

podnět k zahájení odvetných aktivit, v důsledku vedoucích až ke zmíněné ztrátě dat 

osobního charakteru. Další část práce přibližuje problematiku vzniku digitální identity a 

její ochrany, dává nahlédnout do historie utváření hackerské komunity a blíže 

vysvětluje fenomén existence a vnímání termínu hacker v kontextu vývoje Internetu. 

Závěrečná část se věnuje analýze vybraných diskuzních příspěvků pod tematicky 

relevantními články, rozebírá je z hlediska obsahového významu, informačního 

sentimentu i používaného jazyka a předkládá čtenáři zjištěné závěry. Součástí práce je 

také stručný významový slovníček nejčastěji používaných výrazů odborného charakteru 

a obrazová příloha. 



Abstract 

Diploma thesis 77 million PlayStation Network accounts stolen, does it affect 

us?: An analysis of Internet discussions revolving around this topic deals with the case 

of what so far seems to be the biggest case of user information leak on the Internet. The 

introduction outlines the history and development of PlayStation consoles and maps 

major attempts to jailbreak the last generation of the console by hackers. The following 

section presents PlayStation Network itself, whose users were at risk of the loss of their 

online identity because of the attack and chronologically describes the course of breach-

related events including the subsequent theft of user data. It also focuses in detail on the 

case of GeoHot – a hacker whose dispute with Sony alienated fellow hacker community 

and initiated retaliatory activities which as a result led to loss of data. Another part of 

the thesis examines the issue of digital identity and its protection, gives an insight into 

the history of the formation of the hacker community and further explains the 

phenomenon of existence and perception of the term hacker in the context of the 

Internet. The final section is devoted to analysis of selected discussion posts under 

thematically relevant articles, analyzes them in terms of content relevance, information 

sentiment and the language used, and presents the reader with these findings. The work 

also includes a brief glossary of commonly used semantic expressions of highly specific 

/ professional character and pictures. 
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Slovník (preambule) 

 Z důvodu zaměření této diplomové práce na úzký obor v rámci světa 

komunikace a médií jsem se rozhodl čtenářům blíže neseznámeným s probíraným 

tématem usnadnit orientaci v textu a jeho pochopení sestavením významového 

slovníčku často používaných obratů, zkratek a termínů, se kterými v dokumentu dále 

pracuji. Tento seznam není kompletním výčtem používaných pojmů, zaměřuje se však 

na všechny klíčové termíny, které tvoří nosnou součást obsahu této diplomové práce. 

Další důležité pojmy, zkratky a obraty, se kterými se lze v dokumentu setkat, jsou 

vysvětleny buď přímo v rámci textu, nebo formou poznámek pod čarou. Porozumění 

obsahu práce a případné další nakládání s ním by tak mělo být umožněno i osobám, pro 

které je problematika herních konzolí, hackování, bezpečnosti a ochrany osobních dat 

prozatím vzdálená. 

 

Anonymous – volně organizované uskupení jednotlivců bez zjevné hierarchické 

struktury, které si dává za cíl zprostředkovat co možná nejširším masám uživatelů 

Internetu svobodný přístup k informacím, svobodě slova a koordinovaně bojovat proti 

cenzuře a nepravostem lokálních i nadnárodních korporací. Díky šíři a rozvolněnosti 

uskupení se pod rouškou Anonymous občas uskutečňují také poškozující internetové 

útoky, často vedené menšími a úzce specializovanými skupinami
1
 

CVV2 – kontrolní třímístný kód
2
 (v originálu „Card Verification Value“) sloužící 

k lepšímu zabezpečení transakcí, v rámci kterých nedochází k přímému kontaktu karty s 

platebním terminálem, jako jsou například platby po Internetu či skrze mobilní telefon 

GeoHot – vlastním jménem George Francis Hotz je americký hacker, proslavený 

prvním „odemknutím“ operačního systému telefonů společnosti Apple a také úplným 

prolomením ochrany herní konzole PlayStation 3. Díky svému činu byl také spojován 

s případem úniku uživatelských dat ze sítě PlayStation Network, sám však jakoukoliv 

spojitost odmítl (viz informace v samotném textu práce) 

                                                
1 příkladem může být skupina původně 3, resp. 6 členů Anonymous, kteří již nechtěli být svazováni 

obecnými principy uskupení a kteří založili vlastní odnož s názvem Lulz Security, jež se nebála 

informace podle libosti jednoduše ukrást, místo aby se zaměřovala jen na utajovaná data, stejně jako např. 

v případě WikiLeaks, kde se skupina původně inspirovala (Olsonová, 2012; 254-256) 
2 kód je sestaven kryptovací metodou jako kombinace výrobního čísla karty, data její expirace a 

servisního kódu (CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód) [online]. 2010 [cit. 2013-02-10]. 

Dostupné z: http://totalmoney.sk/slovnik/C/cvvcvc-kod-cvv1-cvc1-cvv2-cvc2-kod/) 
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Hacker – osoba s expertní znalostí programování či nevídanými technickými 

vědomostmi a schopnostmi. Kromě původního označení pro počítačového nadšence se 

snahou o neustálé zdokonalování počítačového kódu se v poslední době význam 

termínu, především skrze média, posunul více směrem k negativní konotaci a označuje 

počítačového záškodníka. Takovému jedinci by se správně mělo říkat cracker
3
, pro 

účely této práce a zjednodušení orientace v tématu však budu i pro jedince „záškodnické 

povahy“ používat označení hacker 

Hacking, hack – aktivita, která má za úkol odhalit nové možnosti a výsledky mimo 

původní zamýšlený plán autora za pomoci změn prováděných v rámci vybraného 

systému (WhatIsHacking, 2010). Jako hack je potom nazýváno samotné neotřelé a 

chytré řešení vykonávané aktivity 

Log, logy – systémový záznam složený z událostí, které v daném typu zařízení nastaly. 

Liší se svým rozsahem, obsaženými informacemi i podobou a slouží ke sledování změn 

stavu a funkčnosti zařízení či k případné retrospektivní identifikaci problému 

Nick – uživatelské jméno či přezdívka, užívané při vystupování jedince na Internetu 

např. v rámci diskuzních fór, sociálních či herních sítí apod. Nejčastěji bývá smyšlené 

Online identita – reprezentace jedince v digitálním prostředí, sestavená na základě 

kombinace o něm dostupných informací a dat, akcí, které učinil a způsobu, jakým 

vystupuje. Jedná se o soubor údajů osobního i neosobního charakteru. V rámci práce 

s termínem pracuji ve dvou rovinách - sociologické a technicko - právní 

Phishingový útok – jedna z metod určených k odcizení digitální identity jedince a 

zneužití získaných uživatelských informací. Nejčastěji se s ní lze setkat ve formě 

podvodných webových stránek či e-mailů (MVČR, 2009) 

PlayStation 3 – videoherní domácí konzole společnosti Sony. Jedná se v pořadí již o 

třetí generaci, navazující na předchozí model PlayStation 2. Jde o multimediální 

přístroj, umožňující hraní her, sledování filmů, poslech hudby či prohlížení obrázků, 

přístup na Internet a mnoho dalšího. Do prodeje se dostala v listopadu roku 2006 

(Altizer, 2012) a o 6 let později - 4. listopadu 2012 - dosáhla celosvětově 70 milionů 

prodaných kusů (Sony, 2012) 

                                                
3 cracker = záškodnický typ hackera, který neoprávněně proniká do počítačových systémů či sítí a 

způsobuje tak jejich majiteli / provozovateli škodu (Jordan, 2002; 120) 
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PlayStation Network – zkráceně PSN, je bezplatnou sociální sítí dostupnou všem 

uživatelům konzole PlayStation, kteří disponují přístupem k Internetu. Po zaregistrování 

umožňuje uživateli hrát hry pro více hráčů online, nakupovat libovolné herní tituly 

v obchodě PlayStation Store, srovnávat navzájem získané trofeje či chatovat a 

provozovat video hovory s přáteli 

Přístupové jméno – slouží k reprezentaci konkrétní osoby v rámci zvoleného 

webového portálu či služby a jejímu odlišení od ostatních. Jedná se o unikátní slovo či 

slova, skládající se nejčastěji z libovolné kombinace čísel, písmen a znaků 

Uživatelské heslo – vrstva zabezpečení svázaná s uživatelským účtem, umožňující 

jednoznačnou identifikaci uživatele vybrané služby. Podstatou používání hesel je 

skutečnost, že jsou známa pouze té osobě, která si je vytvořila za účelem přístupu do 

dané služby. Jejich úkolem je zabránit přístupu neoprávněné osoby k citlivým údajům 

Videohra – forma interaktivní digitální zábavy určená pro herní konzole. Podle 

Nicolase Esposita je její podstatou hra, na které lze participovat za pomoci 

audiovizuálního zařízení a která může být založena na příběhu (Esposito, 2005). Grant 

Tavinor jde ve své definici ještě dále a definuje videohru jako vše, co se v prostředí 

digitálního vizuálního média stává artefaktem a je určeno primárně za účelem zábavy, 

které je dosahováno skrze zapojení jednoho či obou následujících prvků – hratelnosti 

vázané pravidly a interaktivní fikce (Tavinor, 2008) 
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Úvod 

„Neposlušnost vůči autoritám je jedním z nejpřirozenějších a nejzdravějších 

aktů“
4
 

Diplomová práce Ukradeno 77 milionů účtů služby PlayStation Network, týká se 

nás to?: Analýza internetových diskuzí pod články týkajícími se tématu si dává za úkol 

co nejkomplexněji zmapovat situaci okolo jednoho z největších úniků citlivých 

informací dnešní doby, během kterého bylo zcizeno více než 70 milionů uživatelských 

záznamů. Zcela jistě se přitom jednalo o doposud největší únik informací v 

rámci některé z herních sociálních sítí (Molina, Snider, 2011). Při průniku došlo 

k odcizení následujících údajů osobního charakteru: jména a příjmení uživatele, adresy 

jeho bydliště, hesla pro přístup do služby PlayStation Network, historie provedených 

nákupů a čísla kreditní karty (tamtéž). Na fórech věnujících se nelegálnímu 

obchodování s kreditními kartami, resp. získaným přihlašovacím údajům k nim, se 

navíc objevily záznamy z logů, dokazující, že se útokem podařilo získat i údaje o 

poštovním směrovacím čísle uživatelů, jejich telefonním čísle, e-mailové adrese včetně 

souvisejícího přístupového hesla a u menší skupiny uživatelů, cca. 2,2 milionů, dokonce 

i CVV2 kódu kreditní karty, včetně data její exspirace (Mostafa, 2011). Oficiální zdroje 

však uvádějí, že tyto kódy byly šifrované. 

Důvodů, proč jsem si zpracovávané téma vybral, je hned několik. Tím prvním a 

v důsledku nejsilnějším motivátorem je fakt, že jsem majitelem herní konzole 

PlayStation 3 a v  roce 2011, kdy k prolomení ochrany došlo, jsem se stal jedním z 

milionů postižených uživatelů, kteří následně museli řešit změnu přihlašovacích údajů 

k dalším online službám a také výměnu platební karty. V neposlední řadě jsem kvůli 

stoprocentní jistotě musel učinit i nutná opatření proti možné částečné či kompletní 

krádeži online identity. Druhým důvodem je skutečnost, že je mi oblast domácí digitální 

zábavy blízká, zajímám se o novinky v oboru a chápu konzole a svět videoher obecně 

jako odvětví s velikým potenciálem rozvoje nových způsobů a forem komunikace i 

byznysu. Podle zprávy společnosti DFC Intelligence, která se zabývá odborným 

výzkumem zábavního a videoherního průmyslu, je odhadováno, že se příjmy globálního 

trhu s videohrami zvýší ze 67 miliard v roce 2012 na 82 miliard v roce 2017 (Gaudiosi, 

                                                
4 v originálu „Disobedience to authority is one of the most natural and healthy acts“. Autory citátu jsou 

Michael Hardt a Antonio Negri (Galloway, 2004; 146) 
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2012). Za třetí je to skutečnost, že se sociální sítě všeho druhu u současné internetové 

populace těší čím dál větší oblibě, což dokazuje i výzkumný report společnosti Nielsen, 

podle kterého došlo v roce 2012 k nárůstu času stráveného na sociálních sítích oproti 

jiným typů online aktivit - v porovnání s rokem 2011 - v rámci přístupů z osobních 

počítačů o 20 % a v případě mobilních zařízení dokonce o 30%. V absolutních číslech 

to např. jen v USA v červenci minulého roku znamenalo 121 miliard minut (Mlot, 

2012). 

Lze očekávat, že se podobné komunitní platformy budou čím dál tím častěji 

stávat terčem hackerů s nedobrým úmyslem, kteří mohou tyto ohromné databáze 

uživatelských dat prodávat na černých počítačových trzích za nemalé peníze. Jako 

čtvrtý důvod lze uvést neustále se zvyšující důležitost vědomého utváření a ochrany 

osobní identity, která je jako celek výsledkem rozličných aktivit vykonávaných online, 

kdy pro přístup k různým webovým službám je uživatel až na výjimky nucen zakládat si 

nové přihlašovací údaje. Každá kombinace přihlašovacího jména a hesla je přitom 

unikátním klíčem pro přístup do dané webové služby, v rámci které o sobě uživatel 

sděluje informace osobního i jiného charakteru. Množství tímto způsobem vznikajících 

a ukládaných informací se přitom liší v závislosti na typu používané služby. V případě 

získání přístupu k takovým informacím a jejich vhodné agregaci je možné dosáhnout 

nečekaně detailní charakteristiky vybraného jedince a sestavení relativně věrné kopie 

jeho či jejího digitálního „já“. Velký rozdíl je přitom v tom, které informace o sobě 

uživatel uveřejňuje vědomě a které jsou sbírány bez jeho přímého vědomí. Podle studie 

společnosti Ovum, která se zaměřuje na analýzy a výzkumy pro technologické firmy, 

provedené napříč 11 zeměmi v roce 2013 by 68% internetové populace blokovalo sběr 

osobních informací o jejich osobě online, pokud by existoval jednoduchý způsob, jak 

toho docílit (Schiavoni, 2013). 

Záměrem této diplomové práce, přestože je tematicky poměrně úzce zacílená, je 

nabídnout každému čtenáři poutavé seznámení se stručnou historií vzniku konzole 

PlayStation, představit všechny dostupné generace tohoto přístroje a nastínit hlavní 

pokusy o prolomení její ochrany v průběhu času. Práce dále představuje službu 

PlayStation Network i její výhody pro uživatele a popisuje události předcházející útoku 

na ni ze strany hackerů, samotný průběh napadení i následnou nastalou situaci. 

V teoretické rovině přibližuje tematiku vzniku a definice hackerské komunity, existence 
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a fungování sítí a utváření online identity včetně jejího zabezpečení. V praktické části se 

čtenář skrze výsledky analýzy dozví, jakým způsobem na situaci spojenou s průnikem 

reagovala hráčská komunita obecně a jak celá událost ovlivnila vnímání společnosti 

SONY jejími zákazníky. 
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Reflexe navržených tezí diplomové práce 

V rámci tezí, předkládaných v červnu roku 2011, jsem jako výzkumnou metodu 

své diplomové práce zvolil diskurzivní analýzu, která se s ohledem na zpracovávanou 

problematiku jevila být ideální volbou. Toto přesvědčení stavělo na výsledcích 

provedeného předvýzkumu, jak se však později ukázalo, reflektovalo pouze omezený 

vzorek diskuzních příspěvků. Po hlubší analýze kompletního vzorku a konzultaci 

s vedoucím práce jsem se rozhodl pro změnu metody na tematickou analýzu, která lépe 

postihuje rozmanitost názorů účastníků diskuzí skrze způsob jejich vyjadřování. Jedná 

se přitom o typově podobnou výzkumnou metodu, která na text nahlíží v obecnější 

rovině v něm se vyskytujících se témat, vzorců či fenoménů. Tato změna je tou 

nejviditelnější oproti původnímu znění tezí. 

Drobných úprav doznala také samotná struktura práce – ta se stále drží předem 

definovaných tematických celků, došlo však ke změně jejich členění ve smyslu kapitol a 

podkapitol. Finální podoba je nyní více detailní a zohledňuje vývoj dokumentu v čase, 

kdy byl vybraným tématům, s ohledem na výzkumný cíl práce a její celkové směrování, 

vymezen jiný, než původně zamýšlený prostor. Důvodem pro tento krok je logičtější 

členění struktury z pohledu úzce souvisejících informací a snaha o plynulejší návaznost 

jednotlivých částí dokumentu, umožňující snadnější pochopení tematických souvislostí. 

Drobnou úpravou prošel také předpokládaný anglický název práce, který byl po 

konzultaci s rodilým mluvčím upraven do stávající správné stylistické podoby. 
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1 Herní konzole 

Cílem této práce je umožnit získat vhled do problematiky i doposud 

nezainteresovanému a v oblasti digitální zábavy nekovanému čtenáři. Jednotlivé 

kapitoly jsou strukturovány jako informačně samostatné části, avšak práce jako celek je 

koncipována formou dokumentu usnadňujícího pochopení všech souvislostí i bez 

předchozí oborové znalosti. První kapitola je proto věnována historii konzolí 

společnosti SONY včetně popisu vybraných technických parametrů, protože je to pro 

zasazení tématu do kontextu důležité a přínosné. 

Důležitost hraní počítačových či konzolových her je neoddiskutovatelnou 

součástí života mnohých z nás. Samotný princip hraní se potom dotýká nás všech – 

hrajeme si s hračkami jako děti když jsme malí, v období dospívání se účastníme 

skupinových her s kamarády nebo hry slouží jen jako zprostředkující faktor, který nám 

umožňuje se socializovat. Děje se tak jednak formou samotného hraní, mluvení o něm, 

napodobováním herních scén a příběhů či sledováním hraní si ostatních jedinců (Squire, 

2003). V období dospělosti jsou poté hry součástí našich společenských rolí – často 

jsme nuceni vystupovat jiným způsobem doma, v práci či mezi kamarády, rozdílně 

v kolektivu známých lidí a neznámého publika. Není proto divu, že herní studia (ve 

smyslu zaměření na arkádové, počítačové či konzolové hry obecně) mají své pevné 

postavení právě coby součást společenských věd. S tím úzce souvisí i způsob využití 

konzolí – ten může díky jejich všestrannosti nabývat pro uživatele různých významů, 

např. podle typu sociální skupiny, která konzoli používá a jí preferovaného způsobu 

využití přístroje. Definice přístroje je tak utvářena až v průběhu času samotnými 

uživateli produktu. Z tohoto úhlu pohledu lze konzole označit za tzv. technologické 

artefakty (Bijker, 1995; 1-11). O opodstatněném zahrnutí konzolí do světa médií svědčí 

i fakt, že podle Wolfa to byla právě televize, která po vynálezu a implementaci 

mikroprocesoru, umožňujícího dále pracovat s obrazem a zvukem, zavdala vzniku 

vůbec prvního videoherního systému (Wolf, 2002; 28). Díky neustále se zvyšujícímu 

výkonu herních zařízení, dokonalejší miniaturizaci, touze lidí se socializovat i čím dál 

hojnějšímu aplikování „gamifikace
5
“ se lze s hraním a herními mechanikami setkávat i 

                                                
5 gamifikace je označení, které se poprvé objevilo v roce 2008 a odkazuje na používání vybraných 

principů používaných ve hrách k ozvláštnění a zvýšení atraktivity s hraním kontextově jinak 

nesouvisejících aktivit (DETERDING, Sebastian, Dan DIXON, Rilla KHALED a Lennart NACKE. 

From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification” [online]. 2011 [cit. 2013-03-25]. 
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v dříve jinak nesouvisejících situacích. Příkladem může být zakomponování klíčových 

herních principů – interaktivity, schopnosti vtáhnout do aktivity či umění zabavit, do 

struktur a procesů firmy za účelem podpory inovace a kolektivní inteligence 

zaměstnanců. Mezi výstupy z podobných aktivit přitom patří zvýšení výkonnosti a 

efektivity společnosti, zlepšení vztahu k zaměstnancům a v neposlední řadě i stávajícím 

a potenciálním zákazníkům (Edery, Mollick, 2009; 5). 

Hry už nejsou jen výsadou dospívajících jedinců, pravidelně se jim volnočasově 

či profesně věnují také dospělí lidé a samotné hraní již není devizou jen konzolí či 

počítačů, hry najdeme i na dedikovaných přenosných videoherních zařízeních či 

mobilních telefonech. Herní konzole jsou pak zajímavé hlavně tím, že se již nejedná o 

jednoúčelová zařízení, ale o přístroje schopné vykonávat mnoho rozličných funkcí a 

často zastávajících roli domácích multimediálních komunikačních center. V rámci 

vybavení domácnosti totiž nejčastěji tvoří tandem s televizí, která typicky bývá 

středobodem obývacího pokoje. O jejich důležitosti v kontextu ostatních médií dále 

svědčí i fakt, že jsou to právě herní konzole, které udávají rychlost vývoje např. nových 

grafických akcelerátorů pro osobní počítače. Děje se tak proto, že trh s konzolemi je co 

do počtu hráčů mnohem masivnější než ten, jaký tvoří hráči využívající klasické 

počítače. Ačkoliv jde tedy vývoj technologií neustále dopředu, vývojářská studia se 

z důvodu snahy o maximalizaci návratnosti investic zaměřují primárně na vývoj titulů 

pro konzole a jejich optimalizaci, než přizpůsobování se neustále novým technologiím, 

ze kterých má užitek jen část z jejich potenciální cílové skupiny (Jirkovský, 2012; 228). 

 

1.1 Stručná historie vzniku herních konzolí společnosti SONY 

V průběhu 80. let 20. století byla společnost SONY na technologickém vrcholu 

doby a udávala směr budoucího vývoje spotřební i profesionální elektroniky. I proto se 

mohla pyšnit jedněmi z nejlepších vynálezů, které byly tou dobou dostupné na trhu. 

Jako příklad můžeme jmenovat např. ve své době revoluční zařízení Walkman, určené 

pro poslech hudby na cestách, jež bylo veřejnosti poprvé představeno dokonce již v roce 

1979. O čtyři roky později představilo SONY nástupce do té doby hojně využívaných 

                                                                                                                                          
Dostupné z: 

http://85.214.46.140/niklas/bach/MindTrek_Gamification_PrinterReady_110806_SDE_accepted_LEN_c

hanges_1.pdf) 
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pět a čtvrt palcových disket – tři a půl palcovou variantu, která se postavila proti 

nastupujícímu trendu o něco větších čtyř palcových disket. Díky menším rozměrům a 

obstojné úložné kapacitě se tento formát stal u veřejnosti rychle oblíbeným a vzápětí 

zaujal pozici oborového standardu (Blitzebra, 2008). V roce 1984 společnost SONY 

přichází s nástupcem neustále oblíbeného Walkmanu a představuje světu první 

přenosný přehrávač hudby podporující kompaktní disky (CD), zařízení nazvané 

Discman Series. Jeho pokračovatelem se poté o 9 let později stal přehrávač rozměrově i 

kapacitně menších disků (formát MiniDisc) s názvem SONY MZ1 (tamtéž). 

Ne všechny výrobky společnosti však nalezly u cílové skupiny tak pozitivní 

přijetí jako v případě výše uvedených zařízení. Např. v roce 1980 společnost představila 

vlastní formát ukládání dat na videokazety nazývaný Betamax. Byl to však systém 

VHS, jehož producentem byla společnost JVC, který si získal kritickou podporu 

odborné i laické veřejnosti a stal se tak nakonec tržním standardem používaným až do 

pozdních 90. let
6
. Podobný osud potkal i vlastní formát digitálního zvuku, který 

společnost představila v reakci na populární standard Dolby Digital 5.1, jež využívá 

k reprodukci zvuku šest kanálů. Ačkoliv SDDS (Sony Dynamic Digital Sound) od 

SONY pracuje s kanály osmi a využívá záznamu zvukové stopy na obou stranách 

pásky, čímž zvyšuje celkovou kvalitu a odolnost nahrávky, k masivnějšímu rozšíření 

nikdy nedošlo a nejčastěji používanými formáty jsou již zmiňovaný Dolby Digital 5.1 a 

Digital Theatre System, zkráceně DTS (tamtéž). 

Jak je vidět, společnost SONY se s velkým důrazem snažila prosadit v rámci 

rozmanitých odvětví spotřební elektroniky, avšak co se herní scény, která získávala na 

přelomu 80. a 90. let na popularitě, týká, neměla do začátku tu nevhodnější pozici. Na 

trhu již fungovali zavedení hráči typu společností, jako jsou Nintendo či SEGA, která 

v té době se svým 52 % podílem dominovala trhu s konzolemi v Evropě a Americe 

(PlayStationMuseum, 2011), zatímco SONY s vývojem herních konzolí a her neměla 

doposud žádnou zkušenost. Příležitost se naskytla v roce 1988, kdy se na SONY díky 

zkušenosti ve výrobě kompaktních disků (CD) obrátila společnost Nintendo. Ta chtěla 

do další generace své konzole s názvem Super Nintendo Entertainment System, 

                                                
6 výjimkou byl sesterský formát Betacam, který byl svojí povahou a charakteristikou určený pro filmová 

nahrávací studia a který se díky své popularitě i užitné hodnotě používá dodnes (BLITZEBRA. SONY 

XTimeline [online]. 2008 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://www.xtimeline.com/timeline/Sony) 
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zkráceně SNES, integrovat CD mechaniku za účelem prodloužení jejího životního cyklu 

a především jako odvetný krok proti připravované konzoli společnosti SEGA, která 

měla CD mechaniku také obsahovat (tamtéž). Kompaktní disky totiž umožňovaly 

uchovávat násobně více dat, než jak tomu bylo v případě aktuálně používaných cartridgí 

a dalo se očekávat, že s rozvojem odvětví budou mít nároky na kvalitu či rozsah, a tedy 

i velikost her stoupající tendenci. SONY tedy začala pracovat na prototypu externí 

mechaniky, která měla sloužit jako doplňkové příslušenství budoucího herního stroje 

společnosti Nintendo a zároveň začala společnými silami pracovat na konzoli, která by 

obě metody čtení dat – optické nosiče i cartridge – integrovala přímo do jednoho 

zařízení. V rámci partnerství se přitom společnosti domluvily, že držitelem výhradní 

celosvětové licence na výrobu kompaktních disků bude SONY (IGN, 1998). 

V červnu roku 1991, na právě probíhajícím ročníku CES
7
, společnost SONY 

slavnostně ohlásila, že ve spolupráci se společností Nintendo připravuje konzoli 

schopnou číst cartridge i kompaktní disky a pojmenovala ji názvem Play Station. 

Klíčovou osobou tohoto momentu byl Ken Kutaragi, který byl vedoucím inženýrem 

projektu a je považován za duchovního otce celého konceptu (PlayStationMuseum, 

2011). Z existence konzole umožňující přehrávání disků mělo SONY i přes počáteční 

nejistotu radost, protože mohlo těžit z vlastnictví dceřiných společností, jako je 

například Colombia Pictures či SONY Music. Nasnadě byla kooperace mezi filmovým 

studiem a vývojářským týmem, které mohlo v průběhu natáčení současně pracovat na 

herní adaptaci titulu. Den po ohlášení prototypu se však stalo něco, co nikdo nečekal. 

Nintendo, uvědomivší si hrozbu závislosti na kompaktních discích a monopolu na jejich 

výrobu ze strany SONY oznámilo, že jejich partnerem pro výrobu čtečky kompaktních 

disků je společnost Philips, dlouholetý rival japonského výrobce. I přes vyhrocenou 

atmosféru však k výrazným právním krokům nedošlo, protože zatímco SONY mělo 

v plánu i v budoucnu využívat čtečky SNES cartridgí, Nintendo chtělo ve svém 

prototypu i nadále mít audio čip vytvořený druhou společností (IGN, 1998). 

                                                
7 Consumer Electronics Show – výstava spotřební elektroniky, které se každoročně účastní tisíce 

vystavovatelů a desetitisíce návštěvníků, pořádaná pravidelně od roku 1967. Místem konání posledních 

ročníků je Las Vegas. Představovány jsou všechny typy výrobků od počítačů, mikročipů, mobilních 

telefonů až po digitální zábavu (hry), zvuková či zobrazovací zařízení. Veřejnosti tu poprvé byly 

představeny produkty jako videokazetový rekordér, přehrávač kompaktních disků, ruční kamera, satelitní 

přijímač či televize s vysokým rozlišením (REVIEWCES. What is CES? [online]. 2009 [cit. 2013-03-23]. 

Dostupné z: http://www.reviewces.com/what-is-CES.php) 
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 S prototypem čtečky téměř ve výrobě se SONY pochopitelně nechtělo vzdát 

příležitosti vstoupit na lukrativní herní trh a rozhodlo se pod vedením Kutaragiho 

pokračovat ve vývoji vlastní konzole. Společnost nakonec vydala rozhodnutí 

s uvedením přístroje na trh počkat až na další cyklus (životnost konzole se v té době 

pohybovala okolo 7 let). V rámci plánovaných změn nakonec sešlo z podpory v té době 

dominantních cartridgí, přibyla naopak podpora trojrozměrného zobrazení (3D), která 

byla nezpochybnitelně klíčovým faktorem stojícím za budoucím masivním úspěchem 

konzole. V říjnu roku 1993 SONY oznamuje, že pracuje na 32-bitové verzi konzole 

s kódovým označením PlayStation X, zkráceně PSX, jejíž součástí bude procesor 

vyvíjený přímo Kutaragim. O měsíc později, 16. listopadu, vzniká spojením SONY a 

společnosti SONY Music Japan dceřiná firma s názvem SONY Computer 

Entertainment. Schopnosti SONY vstoupit do světa herního průmyslu přitom v rámci 

firmy věřila zhruba polovina lidí, zatímco ta druhá považovala celý koncept PlayStation 

za slepou vývojovou větev, která může celé společnosti navíc uškodit. Značce 

PlayStation jako takové nehrála do karet ani skutečnost, že zatímco SONY mělo 

reputaci výrobce elektroniky světové úrovně, tento brand byl pro uživatele naprosto 

neznámý (PlayStationMuseum, 2011). 

Jak bylo naznačeno výše, byla to právě implementace 3D technologie, která 

sehrála hlavní roli v komerčním úspěchu zařízení při vstupu na trh, jednalo se totiž o 

unikátní technologickou novinku. Díky trojrozměrnému čipu vlastní výroby se ihned po 

zahájení prodeje stalo PlayStation nejvýkonnějším zařízením na trhu vyjma počítačů, 

poskytujícím vývojářům doposud nevídané možnosti. Tím nejdůležitějším aspektem při 

představování nové konzole však byly hry – bez nabídky silných titulů byly šance na 

úspěch kteréhokoliv nováčka při vstupu na trh téměř mizivé. Své o tom věděly 

například společnosti 3DO či Atari. SONY nechtělo situaci podcenit, a tak si jen 

v Japonsku zajistilo podporu více než 250 vývojářských týmů, specializujících se na 

v té době populární arkádové hry
8
. Přesvědčit je o vývoji her pro PlayStation však nebyl 

snadný úkol, protože vývojáři neměli s 3D technologií prakticky žádné zkušenosti a 

                                                
8 arkádou je v obecném smyslu slova označováno místo, kde se sdružují lidé za účelem zábavy. 

V přeneseném významu je to potom místo, kam chodí lidé hrát hry. Arkádová hra je povětšinou 

definována tak, že je pevně svázána s jednou herní schránou s dedikovaným ovládacím mechanismem a 

jedno zahrání stojí 0,25 USD (arkády se staly v Americe nesmírně populárními a právě cena 25 

amerických centů se stala ikonickým znakem tohoto fenoménu), (GIANTBOMB. History of the Arcade: 

WHAT IS AN ARCADE? [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://www.giantbomb.com/arcade/3045-84/) 
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navíc byl jen samotný vývoj nových titulů mnohonásobně nákladnější než v případě 

dvou dimenzionálních (tzv. 2D) her. Vše se však změnilo s ohlášením první 3D bojové 

hry Virtua Fighter pro konkurenční videoherní systém SEGA. V návaznosti na jeho 

představení se totiž sami vývojáři začali obracet na SONY s dotazy, zda je něco 

podobného možné vytvořit i pro PlayStation (tamtéž). Aby japonský výrobce 

elektroniky dokázal, že svému tou dobou sice již ohlášenému, avšak na trh ještě 

neuvedenému výrobku opravdu věří, rozhodl se koupit tehdejšího předního vývojáře – 

evropské studio Psygnosis, proslavené především oblíbenou hrou s názvem Lemmings a 

učinit z něj herní studio dedikované vývoji titulů pro PlayStation. Výše této akvizice 

přitom činila nezanedbatelných 48 milionů dolarů (IGN, 1998). Psygnosis se později 

v rámci začleňování do struktur společnosti přejmenovalo na SONY Interactive 

Entertainment a podpořilo vstup konzole na trh legendárními hrami, jako byl WipeOut 

či Destruction Derby. Vlajkovou lodí se stala hra s názvem Ridge Racer
9
 od společnosti 

Namco. 

 Dne 3. prosince roku 1994 je konzole PlayStation uvedena na japonský trh za 

cenu blížící se hranici 400 dolarů. Kromě konzole samotné a několika her bylo 

k zakoupení i speciální příslušenství, jako například paměťové karty pro ukládání 

dosažených pozic či síťový kabel na propojení dvou konzolí umožňující hru dvou hráčů 

najednou. Konzole byla veřejností přijata velmi pozitivně a jen za první měsíc se jí na 

tamní půdě prodalo více než 300 000 kusů, za 3 měsíce to potom byl rovný milion 

(PlayStationMuseum, 2011). O téměř půl roku později, 11. května 1995 byla konzole 

představena americké veřejnosti na E3 (Electronic Entertainment Expo) v Los Angeles. 

Představení konzole se dělo ve velkém stylu, SONY si jen pro marketingové účely 

v rámci výstavy vyhradilo celé čtyři miliony dolarů. Cílem přitom bylo komunikací 

zasáhnout starší, více sofistikovanou cílovou skupinu uživatelů ve věku 19 let. V rámci 

marketingové strategie SONY dokonce chytře využilo prvotní nevýhodu – nespojování 

značek SONY a PlayStation v myslích uživatelů – a otočilo ji ve svůj prospěch. Přišlo 

se sloganem, který se oproti mateřské značce do jisté míry vyhraňoval a dával jasně 

najevo, že PlayStation není ta SONY značka, jakou zná cílová skupina od svých rodičů 

(tamtéž). Do přímého prodeje se konzole dostala 9. září a ihned od začátku sklízela 

                                                
9 automobilová hra, ve které se hráč ocitá v roli jednoho ze 13 závodníků na trati a jeho úkolem je dojet 

do cíle jako první. V rámci závodu lze přitom využít speciálního pohybu auta zvaného „power slide“ 

(IGN. Ridge Racer: Ridge Racer has stood the test of time and proven itself a great racer [online]. 1996 

[cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://www.ign.com/articles/1996/11/26/ridge-racer-3) 
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úspěchy – dokonce takové, že se krátce po uvedení na trh všechny skladové zásoby 

vyprodaly. Bylo to mimo jiné dáno i prodejní cenou, která byla o 100 dolarů nižší než 

v případě konkurenčního zařízení SEGA Saturn. V době zahájení prodeje konzole 

v USA se SONY jen v Japonsku podařilo prodat přes milion kusů svého herního 

zařízení. Na sklonku roku 1996 se údaje vyšplhaly na hodnotu vyšší než 7 milionů 

prodaných konzolí celosvětově (IGN, 1998). 

 Nástupce první generace se na trhu objevil na přelomu října a listopadu roku 

2000. Nesl logické označení PlayStation 2 a nově uměl mimo přehrávání CD číst i 

DVD. Rozdíl mezi oběma nosiči je definován mimo technologií jejich výroby 

především schopností ukládat odlišnou kapacitu dat. Pro majitele PS2
10

 to znamenalo 

značný posun oproti diskům CD, které byly schopné ukládat cca. 700 MB dat, zatímco 

DVD (Digital Video / Versatile Disc) umožňovala uchovávat více než šesti násobek dat 

– přesná kapacita jednovrstvého DVD (typové označení DVD-5) je 4,37 GB (Taylor, 

2011). Zjednodušeně by se přitom dalo říci, že čím více dat lze na disk uložit, tím 

vizuálně kvalitnější, z pohledu herního času delší a celkově propracovanější hra může 

být. Příkladem takových her jsou podle J. P. Wolfa např. síťové hry hratelné po 

Internetu či hry s delší hrací dobou nebo vyšším grafickým rozlišením a hloubkou 

detailů (Wolf, 2002; 26-27). Disky s vyšší úložnou kapacitou nejen že učinily PS2 

atraktivnější pro vývojáře, ale sama konzole se začala stávat středobodem domácího 

zábavního centra, a to právě díky schopnosti přehrávat DVD nosiče, které byly a 

doposud stále jsou synonymem filmového zážitku vyšší vizuální i zvukové kvality. 

Mezi další přednosti nové generace konzole patřila také zpětná kompatibilita s hrami 

určenými pro původní PlayStation, integrace USB konektorů a designové provedení, 

které kromě přepracovaného designu nabízelo nově rovnou několik barevných variant – 

vyjma základní černé to byla například bílá, modrá, červená, žlutá či stříbrná. Na 

základě zkušeností s první verzí PlayStation při uvádění konzole na trh si SONY dobře 

uvědomovalo důležitost silného vývojářského ekosystému a dostatku kvalitních her 

dostupných hned od začátku prodeje zařízení. V době uvedení PS2 do prodeje proto 

bylo podle oficiální tiskové zprávy k dispozici na 26 herních titulů a dalších 50 se mělo 

objevit na pultech do konce roku. O dostatečnou zásobu softwarového materiálu se v té 

                                                
10 v rámci práce budu pro snazší orientaci v textu a zamezení častého opakování slov používat pro 

druhou, třetí, případně čtvrtou generaci konzole vyjma plného názvu přístroje PlayStation a číselného 

označení dané generace používat i zkratkové označení PS2, PS3 či PS4, které se v rámci hráčské 

komunity vžilo jako ekvivalent plného názvu zařízení a stalo se běžně používanou součástí mluvy 
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době staralo na 301 vývojářů, kteří pracovali na více než 270 titulech (Cifaldi, 2010). 

Na sklonku roku 2002 byl do prodeje uveden adaptér, umožňující připojit PS2 

k Internetu, což byla odpověď společnosti SONY na konkurenční konzoli Xbox od 

Microsoftu, která se uměla připojit k Internetu od základu. Pozdější druhá iterace PS2 se 

již dočkala zabudovaného Ethernetového portu
11

, byla rozměrově menší (75% původní 

velikosti), tenčí a tišší (Simpson, 2008). 

Ne všechny kroky ze strany společnosti SONY, ve smyslu designových úprav a 

změn vlastností konzole, se však setkávaly u herního publika s pozitivní reakcí – díky 

zmíněnému užšímu profilu např. konzole již neobsahovala 3,5 palcovou šachtu sloužící 

ke vložení rozměrově odpovídajícího pevného disku. To způsobilo, že byli majitelé 

konzole ochuzeni o možnost hrát vybrané tituly, mezi kterými bylo například jedenácté 

pokračování velice oblíbené série Final Fanstasy. Blíže nespecifikovaný počet kusů z 

první várky přístrojů dokonce trpěl poruchou načítání a přehrávání DVD nosičů, což 

vyústilo v podání veřejné žaloby na společnost SONY a v důsledku vedlo k dojednání 

bezplatné opravy či výměny vadných kusů za nové. Tento ústupek ze strany společnosti 

přitom platil až do února roku 2005 (ComputingHistory, 2013). Úspěch PS2 byl však i 

přesto nevídaný, za 10 let se celosvětově prodalo více než 150 milionů kusů, což 

z přístroje učinilo nejprodávanější videoherní konzoli všech dob. Pro porovnání uvedu, 

že konzolí jiných výrobců se za stejně dlouhé období prodalo znatelně méně – přístrojů 

SEGA Dreamcast bylo zakoupeno 10,6 milionů, konzolí Nintendo Gamecube 21,74 

milionů a první generace konzole společnosti Microsoft zhruba 24 milionů (O‘Dwyer, 

2013). I na konci roku 2010 byly na trh ještě stále uváděny herní tituly určené 

specificky pro PS2, ačkoliv se v podstatě jednalo jen o porty titulů jinak určených pro 

PS3, jmenovitě například titul zaměřený na dívčí publikum Dora’s Big Birthday 

Adventure, který je adaptací stejnojmenné televizní show či simulátor wrestlingových 

zápasů WWE SmackDown vs. Raw 2011 (Cifaldi, 2010). O oblíbenosti přístroje svědčí 

mimo jiné i fakt, že jej lze v rámci skladových zásob v České republice zakoupit i dnes, 

ačkoliv je jasné, že skladové zásoby jistě a bez náhrady docházejí. 

                                                
11 Ethernetový port slouží jako výstupní část síťové karty počítače. Slouží k zapojení konektoru RJ-45, 

který je nejčastěji koncovkou kabelu sloužícího pro připojení na Internet (MITCHELL, Bradley. What Is 

An Ethernet Port? [online]. 2012 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: 

http://compnetworking.about.com/od/ethernet/f/ethernet-port.htm)  



 

18 

 

 Ačkoliv byla třetí generace konzole společnosti SONY ohlášena již během E3
12

 

v polovině roku 2005, k samotnému uvedení na trh došlo až o více než rok později, 

konkrétně dne 17. listopadu 2006. PlayStation 3 se chlubil nadstandardním výpočetním 

výkonem, který byl zajištěn díky kombinaci unikátního více jádrového procesoru Cell a 

s ním spojeného grafického čipu RSX, integrovaným pevným diskem pro ukládání 

multimediálního obsahu (fotografie, hudba, videa) a dosaženého postupu ve hře včetně 

zaznamenání získaného skóre, integrovanou Wi-Fi
13

 kartou a stejně jako v obou 

předchozích případech i inovativní technologií čtení optických médií. PlayStation 3 

představila ve své době jeden z nejvyspělejších Blu-Ray
14

 přehrávačů, které byly v době 

uvedení konzole na trh k dispozici. Tato technologie tak opět umožnila skokově zvýšit 

datovou velikost her, které byly pro tento systém určeny, stejně jako umožnila sledování 

filmů ve vysokém rozlišení (PlayStation, 2012). 

V základu se zařízení prodávalo ve dvou verzích – vyšší, jejíž součástí byl 

integrovaný 60 GB pevný disk a Wi-Fi modul a levnější nižší, vybavené pouze 20 GB 

diskem a bez modulu bezdrátové sítě Wi-Fi. Konzole také nově umožňovala aktualizaci 

firmware
15

, což se pozitivně projevilo hned v lednu 2007, kdy SONY aktualizací 

opravilo chyby v zobrazování starších her z první a druhé generace konzole. Později 

stejnou cestou přibyla i schopnost konzole rozeznat a využívat USB web kameru, 

instalovat / spouštět operační systémy třetích stran (např. Linux), nově bylo také možné 

stahovat vlastní tapety obrazovky, párovat PS3 s klávesnicí či myší, které pracují na 

bezdrátové technologii Bluetooth či stáhnout softwarového klienta a zapojit se do 

výzkumného projektu Folding@home
16

. Na začátku roku 2008 se v Japonsku přestaly 

                                                
12 E3 = Electronic Entertainment Expo – konference konající se v Los Angeles, na které herní vývojáři a 

společnosti zapojení do herního ekosystému každoročně představují novinky z oboru 
13 Wi-Fi = Wireless-Fidelity - oborový standard pro nastavení a existenci bezdrátové místní sítě s určitou 

specifikací, který se nejčastěji používá k připojení na Internet (ROUSE, Margaret. Wi-Fi (wireless 

fidelity) [online]. 2006 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: 

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/Wi-Fi) 
14 název technologie je odvozen od typu laseru, který je pro čtení a zapisování dat používán. Modrý laser 
má oproti červenému, který je používán v případě DVD nosičů, podstatně kratší vlnovou délku, což 

umožňuje při zachování fyzické velikosti média získat více prostoru pro ukládání dat (OAK, Manali. 

History of Blu-ray Technology [online]. 2012 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: 

http://www.buzzle.com/articles/history-of-blue-ray-technology.html) 
15 sada instrukcí, které řídí a ovládají vybrané zařízení, např. videoherní konzoli. Aktualizací firmware lze 

nejen opravovat možné chyby, které se dostaly do finálního výrobku, ale také přidávat nové funkce, např. 

rozšířenou kompatibilitu datových nosičů, nový program apod. (FERENCY-VIARS, Robert. What are 

Firmware Updates? [online]. 2010 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.crutchfield.com/S-

5l9pybe4FEa/learn/learningcenter/car/car_stereo/firmware_updates.html) 
16 výzkumný projekt stanfordské univerzity, který umožňuje majitelům osobních počítačů či konzolí 

PlayStation 3 stáhnout do svého zařízení program, který zpracovává jinak nevyužitou výpočetní sílu 
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vyrábět modely s kapacitou 20 a 60 GB, dostupný byl jen nejvyšší model s úložnou 

pamětí na data ve velikosti 80 GB. V srpnu téhož roku byla v Německu oznámena 

existence verze s dvojnásobným množstvím úložné kapacity (160 GB), která se 

prodávala výhradně ve formě speciální edice spolu s ovladačem DualShock 3 a 

populární dobrodružnou hrou Uncharted: Drake’s Fortune.  

V září roku 2009 byla představena inovovaná verze PS3, nazývaná „PS3 Slim“ – 

toto pojmenování si vysloužila na základě o 30 % menší schrány, než jakou oplývala 

původní verze třetí generace tohoto zařízení. Dalšími benefity kromě úspory místa byly 

pro uživatele také menší energetická náročnost a celkově tišší provoz. Spolu se 

zmíněnými výhodami však přišla i jedna špatná zpráva – tato verze konzole již 

nedisponovala podporou pro instalaci softwaru třetích stran, který umožňoval hackerské 

komunitě konzoli snáze „odemknout“
17

 a spouštět na ní hry či jiný software i bez nutné 

fyzické přítomnosti úložného média v Blu-Ray mechanice. V podstatě se jednalo o 

zbavení potřeby vlastnictví fyzického nosiče s danou hrou k tomu, aby si ji člověk mohl 

zahrát (Rasputin, 2012). Nákup nosičů s hrami je přitom ze strany SONY základním 

předpokladem pro návratnost investice vynaložené na vývoj a výrobu konzole. 

V souvislosti s uvedením konzole na trh se objevily informace, že odhadovaná cena 

vývoje jednoho kusu konzole je cca. 494$, zatímco plánovaná prodejní cena v USA 

byla nastavena na 399$. To samo o sobě není pro výrobce herních konzolí nepříznivé či 

překvapující zjištění, protože spíše než profit z jednorázového prodeje samotného 

přístroje je zajímá dlouhodobý výnos ze zakoupených her, kterých lze při průměrné 

době životnosti konzole mezi 8-10 lety očekávat celkem vysoké množství. Podle 

odborných odhadů přitom výrobci konzolí z jedné prodané hry, určené pro jejich vlastní 

platformu (při uvažované průměrné ceně 60$ za herní titul) mají výnos okolo 7$ 

(Pittman, 2010). S uměle vytvořenou nižší cenou konzole při jejím uvedení na trh je 

tedy spojen i záměr o co rychlejší zisk co možná největšího procenta tržního podílu, což 

je krok vedoucí k většímu zájmu vývojářů o danou platformu, vzniku lepších a 

kvalitnějších her pro ten samý systém a v neposlední řadě o větší zájem hráčů, 

projevující se zvýšeným nákupem herních titulů určených pro tu kterou konzoli 

(GameSpot, 2005). 

                                                                                                                                          
daného zařízení ke zpracování dílčích výpočtů v rámci složitých matematických operací, na jejichž 

realizaci je zapotřebí nesmírné množství výkonu (FOLDING. What if... you could help find a cure? 

[online]. 2013 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://folding.stanford.edu/) 
17 v rámci komunity hackerů se odemknutím značí prolomení ochrany či zabezpečení daného zařízení 
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1.2 Představení přenosné varianty konzole - PlayStation 

Portable 

SONY svůj koncept přenosné herní konzole poprvé představilo na výstavě E3 

v roce 2003. Stalo se tak za pomoci několika obrázků, samotné zařízení k prohlédnutí či 

vyzkoušení nebylo. Konzole se poprvé objevila na trhu o rok později, konkrétně 12. 

prosince v Japonsku a v březnu roku 2005 ve Spojených státech. Evropa přišla na řadu 

jako poslední a PSP, jak se k zařízení obecně odkazovalo, se začalo prodávat až na 

začátku července. První iterace přístroje nesla kódové označení PSP 1000 a jednalo se o 

první mobilní herní stanici, která pro spouštění využívala optické nosiče. V případě 

PlayStation Portable se jednalo o UMD
18

 kompakty, schopné kromě her samotných 

uchovávat či prohlížet také filmy a fotografie, popřípadě poslouchat hudbu. Vysoká 

kapacita média stejně jako v případě všech výkonnějších „bratříčků“ předznamenala 

zařízení úspěch, protože hry pro PSP mohly být v porovnání s konkurenčními 

mobilními zařízeními propracovanější a s kvalitnějšími vizuály. Ve výbavě nechyběla 

ani bezdrátová karta Wi-Fi, 3,5mm konektor pro sluchátka či barevný display s bohatou 

úhlopříčkou 4,3 palce (Thomas, 2012). 

 Inovovaná verze s označením PSP 2000, přezdívaná také PSP Slim či Light, se 

dočkala přepracovaného designu samotného přístroje, což byla asi nejviditelnější 

změna. Novinka byla o celých 19% tenčí a o 33% lehčí než původní model. Do prodeje 

se ve všech třech klíčových zeměpisných oblastech dostala shodně v červenci roku 

2007. Vyjma vizuální podoby byla vylepšena také rychlost načítání UMD nosičů, nově 

bylo navíc možné je z přístroje vyndávat i ručně. Oproti původní verzi naopak ubyl 

infračervený port. 

Jen o rok později SONY uvedlo na trh třetí verzi své přenosné konzole 

s kódovým označením PSP 3000. I tentokrát bylo možné si PSP Brite – jak se tomuto 

přístroji přezdívalo – pořídit shodně v rámci měsíce října ve všech třech klíčových 

oblastech - USA, Evropě i Japonsku. Největších změn se tentokrát dočkal display, který 

byl nově jasnější, s pět krát vyšším kontrastním poměrem a větším barevným rozsahem. 

                                                
18 UMD = Universal Media Disc – velkokapacitní optické nosiče, schopné i přes malé fyzické rozměry 

pojmout až 1,8 GB dat (PLAYSTATION. What is a Universal Media Disc (UMD)? [online]. 2012 [cit. 

2013-03-25]. Dostupné z: https://support.us.playstation.com/app/answers/detail/a_id/78/~/what-is-a-

universal-media-disc-(umd)%3F) 
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Snížila se také jeho časová odezva, což vedlo k utlumení rozmazávání obrazu či 

výskytu tzv. „duchů“, neduhu, který se objevoval nejčastěji v rychlých scénách ve 

filmech. Své uplatnění našla i nová antireflexní vrstva, která přispěla ke zvýšení 

komfortu práce se zařízením při pobytu v exteriérech (tamtéž). 

 Na přelomu října a listopadu 2009 bylo představeno zařízení s kódovým 

označením PSP Go. Po stránce designu došlo při srovnání původní verze PSP s verzí Go 

k mnoha radikálním úpravám. Nové zařízení bylo o hodně lehčí, tenčí a disponovalo 

vysouvacím mechanismem, který v zavřeném stavu ukrýval ovládací prvky pod display. 

Se změnou fyzických rozměrů došlo také ke snížení velikosti, a v důsledku tedy i 

kapacity baterie, což byla jedna z hlavních výtek vůči nové iteraci PlayStation Portable. 

Jako první zařízení v řadě mobilních konzolí společnosti SONY také nepodporovalo 

UMD nosiče – místo nich byla implementována integrovaná paměť o velikosti 16 GB. 

Toto omezení v důsledku znamenalo, že ke správě veškerého obsahu včetně her sloužila 

výhradně digitální distribuce. Protože však počet titulů dostupných pro PSP Go ani 

zdaleka nedosahoval množství her dostupných pro předchozí verze konzole, byl 

komerční úspěch výrazně utlumen. 

 Poslední verzí PlayStation Portable, byl přístroj s označením PSP E-1000, který 

byl určen pouze pro evropský trh, a jednalo se o funkčně odlehčenou variantu klasické 

konzole. E-1000 nedisponoval Wi-Fi kartou a místo stereo reproduktorů byl nově použit 

pouze jeden mono reproduktor. Uvedení tohoto zařízení na trh bylo strategickým 

krokem, navazujícím na úspěch dražších modelů značky a snahou SONY přiblížit 

možnosti herních konzolí i mladší generaci, která zmíněné chybějící funkcionality 

nepotřebovala, avšak o zařízení měla nově zájem díky jeho nižší ceně (tamtéž). 

 O nástupci PSP se diskutovalo již dlouho před jeho oficiálním oznámením. První 

zmínka pochází z roku 2009, kdy španělská pobočka webu Eurogamer
19

 přinesla 

zmínku o možném pokračovali série, který by svým výpočetním výkonem předčil 

dokonce první generaci konkurenční domácí konzole Xbox. V listopadu následujícího 

roku představil herní web NG24/7 první fotografie možného nástupce PSP, tyto však 

byly velice nekvalitní a zachycovaly pouze vývojářskou verzi zařízení, která designem 

                                                
19 největší nezávislý videoherní web, specializovaný na aktuální dění na scéně v rámci Evropy, fungující 

na principu samostatných jazykových odnoží 
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téměř nikdy neodpovídá finální podobě produktu, ale slouží pouze k testování a vývoji 

her pro dané zařízení před jeho uvedením do prodeje. Na konci ledna roku 2011 

společnost SONY oznámila, že připravuje novou generaci mobilní konzole pod 

kódovým označením NGP (Next Generation Portable) a uvedla, že na trhu bude 

dostupná na konci roku. V rámci specifikací uvedlo, že se bude jednat o zařízení 

poháněné čtyř jádrovým procesorem i stejně výkonnou grafickou kartou a chybět 

nebude podpora Wi-Fi ani mobilních sítí 3G. 8. června evropského času následovalo 

v rámci výstavy E3 představení finální podoby přístroje s oficiálním názvem PS Vita. 

Ve druhé polovině roku se ukázalo, že zařízení bude k dispozici v několika barevných 

provedeních (černá, bílá, zelená a růžová) a spolu s jeho uvedením na trh bude 

k dispozici i široká paleta příslušenství typu externích baterií, auto nabíječky či 

sluchátek. Uvedení na japonský trh se konzole dočkala 16. prosince téhož roku, 

v Evropě se na pultech prodejen přístroj objevil až v průběhu února roku 2012 

(Rasputin, 2011). 

 

1.3 Snaha o prolomení ochran obou typů konzolí, aktualizace 

firmware 

Vysvětlení pozadí vzniku značky PlayStation včetně poukázání na klíčové 

technické parametry je důležité pro pochopení skutečnosti, proč měli technicky 

nadanější uživatelé, často hackeři v původním smyslu slova, tendenci obě konzole, ať 

již plnohodnotnou domácí stanici PS3, případně menší mobilní verzi PSP hackovat či 

jiným způsobem využívat oproti původnímu záměru výrobce. Ve všech případech se 

totiž jednalo o přístroje, které byly v mnoha ohledech inovativní a umožňovaly do té 

doby nepředstavitelné věci. Ať už byl benefitem vysoký výpočetní výkon, snadný 

přístup na Internet, univerzálnost zařízení (koncepce all-in-one
20

) či prostý fakt, že se ve 

své době jednalo o technologické novinky populárního výrobce spotřební elektroniky, 

které z pohledu hackera stálo za to do detailu prozkoumat. 

                                                
20 zařízení s touto charakteristikou se vyznačuje spojením vícero funkcí dohromady. Nejčastěji se s ní 

setkáváme např. u mobilních telefonů, které zastávají funkci jinak jednoúčelových dedikovaných přístrojů 

(MP3 přehrávač, fotoaparát, GPS navigace apod.)  



 

23 

 

Více či méně úspěšné snahy mnoha jednotlivců i skupin
21

, které tato podkapitola 

přibližuje, předestírají důvod, proč v roce 2011 došlo k nevoli hackerské komunity coby 

reakci na kroky společnosti SONY a v důsledku i k prolomení ochrany PlayStation 

Network. Na počátku byla, stejně jako i v jiných případech, nepsaná „žabomyší“ válka. 

Vydá-li libovolná společnost produkt, který je uživatelsky oblíbený, avšak má již 

z výroby nastavena nějaká omezení, pro která nevidí uživatelé důvod, jsou to často 

právě sami technicky zdatní uživatelé – hackeři – kteří přijdou na způsob, jak zvýšit 

užitnost daného zařízení tím, že jej odemknou. Příkladem může být kauza první 

generace telefonu iPhone, který byl původně smluvně vázán pro použití pouze u 

operátora AT&T, avšak po odemčení umožňoval využití SIM karty libovolného 

operátora (TheiPhoneDVD, 2009). K přístroji se tak dostaly další tisíce potenciálních 

zájemců, kteří by jinak byli odkázáni na vypršení či nepravděpodobné předčasné 

ukončení spolupráce mezi společnostmi Apple a AT&T o exkluzivitě v rámci prodejů a 

čekali, kdy tato skončí. Druhým případem je čistá touha hackerů samotných předvést, že 

jsou schopni dosáhnout vytyčeného cíle, ať už je cesta k němu jakkoliv spletitá. Podle 

bývalého hackera Kevina Mitnicka, legendy hackování 90. let, se jedná o zvláštní pocit 

vítězství intelektu (přirovnává to ke hře šachu), jde o výzvu a touhu dokázat pokořit to, 

co se zatím nikomu jinému nepovedlo (WeirderWeb, 2013). Podobné aspekty lze 

pozorovat i u prvních pokusů o hacknutí konzole PS3 či PSP, které se v první řadě 

zaměřovaly na objevení potenciálních softwarových děr a jejich využití pouze pro 

potěchu hackera. 

 Ačkoliv PS Vita vyšla později než PS3, začaly se první hacky objevovat právě 

na tomto zařízení. Ten úplně původní se objevil ve stejný den, kdy se konzole začala 

v Japonsku prodávat a jeho autorem byl jeden z vývojářů softwaru pro PS Vita – to jen 

dokazuje, jak prestižní událostí se prvenství či samotná účast na takovém aktu stává. 

Tento hack byl v podstatě tím nejjednodušším možným, jednalo se o tzv. typ aplikace 

„Hello World.“
22

 10 dní po zahájení prodeje je vydána první aktualizace firmware, 

                                                
21 hackeři se často sdružují do skupin o několika i vícero členech. Důvodem je snazší a rychlejší 

dosahování vytyčeného cíle (bez ohledu na jeho etiku). Mezi hackery totiž panuje nepsané pravidlo, na 

jehož základě si jednotlivci i skupiny v rámci komunity zvyšují kredibilitu. V potaz se bere jednoduchost 

řešení, jeho efektivita, časová náročnost vývoje, popřípadě další vlastnosti hacku 
22 „Hello World“ je pojem známý mezi programátory takřka většiny kódovacích jazyků, který se poprvé 

objevil v roce 1972 v příručce k programovacímu jazyku „B“. Jeho cíl je jednoduchý – za pomoci syntaxe 

daného kódu vypsat na obrazovku slovní spojení „hello world“. Používá se pro seznámení programátorů 

noviců se základními prvky vybraného jazyka a vysvětlení principu jeho fungování (H2G2. 'Hello 
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opravující tento softwarový nedostatek. O tři dny později, 30. prosince, se objevuje 

„Hello World“ znovu - jeho autor k zobrazení využívá jinou metodu než v prvním 

případě. Následující den se vývojáři s nickem Wololo skrze emulaci
23

 daří na zařízení 

zprovoznit známou hru s názvem Doom. 1. ledna 2012 vydává hackerská skupina 

Virtuous Flames první verzi programu „Open CMA“ (Content Manager Assistant), 

kterým de facto plně odemyká konzoli PS Vita bez možnosti jejího opětovného 

uzamčení ze strany SONY za pomoci dodatečné firmwarové záplaty (Rasputin, 2011). 

Program umožňuje kopírování obsahu na interní úložiště PS Vita (či v opačném případě 

z PS Vita do počítače) bez nutnosti trvalého připojení k Internetu, resp. serverům 

SONY, jako je tomu v případě oficiální verze programu, která je do zařízení instalována 

přímo z výroby. Vyjma vypnutí zmíněné kontroly kopírovaného obsahu program 

zakazuje automatické odesílání informací o používání zařízení firmě SONY, zabraňuje 

nuceným aktualizacím na vyšší verzi operačního systému (což je jediná cesta, kterou 

SONY po prodeji zařízení může s hackery bojovat), povoluje do zařízení kopírovat 

obsah, který není v rámci služby PSN jinak dostupný a především umožňuje spouštět 

programy a kódy typu tzv. „homebrew“
24

, což je poslední nutný krok k faktické 

možnosti spouštění neoficiálního softwaru, primárně především her, na PS Vita 

(MaxConsole, 2012). 

 První zpráva o hacknutí PlayStation 3 se objevuje 26. listopadu 2006 v rámci 

jednoho z herních fór, kdy se uživatel s nickem deadsoulasis chlubí informací, že spolu 

s týmem dalších 2 lidí pracuje na vytvoření čipu, který umožní spouštění PS3 her skrze 

jejich ISO kopie (tedy bez nutnosti fyzické přítomnosti optického média v mechanice 

přístroje). Tato zpráva vyvolala mezi uživatelskou i hackerskou komunitou vlnu otázek 

a tak o čtyři dny později deadsoulasis komentuje průběh svého snažení na webu 

MaxConsole a ujišťuje uživatele, že i nadále pracuje na odemknutí konzole, avšak celý 

proces se podle jeho slov nakonec ukazuje technicky složitější a finančně nákladnější. 

Tvrdí také, že nepodporuje zneužívání vlastnických práv a že jeho hack umožňuje jen 

                                                                                                                                          
World!' - Programming Tradition [online]. 2009 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: 

http://h2g2.com/approved_entry/A32016692) 
23 emulace = napodobení. V počítačové terminologii se termín nejčastěji objevuje ve smyslu napodobení 

určitého prostředí (např. operačního systému) či přístroje. Jedná se o proces, jenž umožňuje uměle 

vytvořit podmínky podobné těm, které jsou zapotřebí ke spuštění určitého programu či kódu 
24 „homebrew“ je pojem charakterizující software, který nebyl vytvořený či schválený oficiální cestou 

(tedy společností SONY či některým z jejích partnerů, certifikovaných herních vývojářů) a umožňující 

jeho spouštění na daném zařízení (PIRILLO, Chris. What is PSP Homebrew? [online]. 2009 [cit. 2013-

03-27]. Dostupné z: http://chris.pirillo.com/what-is-psp-homebrew/)  
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spouštění her z externího pevného disku bez potřeby vloženého nosiče. Zároveň dodává, 

že své technické řešení bude, jakmile jej zcela dokončí, dodávat jako balíček, který si 

zájemci budou moci koupit extra, nebo rovnou v kombinaci s novou konzolí. V té samé 

diskuzi poté o několik hodin později sděluje, že z důvodu nedostatku financí projekt na 

dobu neurčitou pozastavuje. Tato informace rozpoutá negativní reakce ze strany 

účastníků diskuze, na které deadsoulasis reaguje zprávou, že se na základě zpětné vazby 

rozhodl svůj čip nedokončit a znovu radí diskutérům, aby se naučili za software platit a 

neočekávali, že něco bude zadarmo. Krátce na to ve svém dalším komentáři přiznává, že 

se jedná o již existující PS2 čip, upravený tak, aby fungoval i na PS3 a odhaluje, že je 

ke zprovoznění hacku potřeba konzoli otevřít, čímž uživatel automaticky přichází o 

záruku (a co předtím nebylo zřejmé), čímž de facto potvrzuje, že se z jeho strany 

jednalo jen o smyšlenou zprávu. Dne 26. listopadu se ve světě hackingu spojeného 

s PS3 objevila ještě jedna, tentokrát autentická zpráva. Známá warez
25

 skupina Paradox 

vydává první „rip“
26

 PS3 hry vůbec. Jednalo se o simulátor amerického fotbalu s 

názvem Madden 2007 a jak sama skupina uvedla, negarantovala funkčnost kopie, chtěla 

jen učinit první krok a inspirovat ostatní skupiny k dalším aktivitám (Rasputin, 2012). 

4. února 2007 bylo uveřejněno video, dokazující vytvoření funkčního kódu, jenž 

umožňoval spouštět soubory ISO formátu na PS3. Za jeho vytvořením stála skupina 

ferrox, která tak zvítězila v pomyslné soutěži právě se skupinou Paradox o prvenství 

hacku tohoto typu. Krátce po zveřejnění videa o svém postupu informovala společnost 

SONY, která vydala softwarovou aktualizaci a chybu opravila. V době poté byla 

skupina Paradox jedinou, o které se ve spojitosti s vytvořením kódu, umožňujícího 

spouštění ISO souborů, mluvilo ve velkém. Protože však až do poloviny března nepřišla 

s informací o jakémkoliv pokroku, začala být hackerská i uživatelská scéna nejistá a 

objevily se první hlasy, pochybující o jejím úspěchu. Situace vyvrcholila 23. března, 

kdy respektovaný PSP/PS3 vývojář s nickem Mathieulh v otevřeném příspěvku na 

hackerském webu MaxConsole Paradox vyzval, aby doložila svůj stávající pokrok. 

Další milník ve věci odemykání PS3 se uskutečnil až v září, kdy se uživateli hermes 

                                                
25 warez = poskytování obsahu chráněného autorskými právy k užití ostatním bez nutnosti jeho 

zakoupení. Distribuce „warez“ obsahu je ve většině zemí přísně regulována zákonem 
26 ripování (anglicky ripping) je metoda, která umožňuje přenášet obsah z jednoho zdroje (digitálního či 

analogového) do druhého zařízení. Díky tomu, že se nejedná o klasické kopírování, ale o metodu 

extrakce, je obsah i po přenesení čitelný. Často se využívá k obcházení ochran proti kopírování u filmů, 

her či hudby 
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podařilo i bez nutnosti existence Linuxu
27

 spustit kód, umožňující emulaci prostředí 

konzole SNES. O měsíc později se podařilo lidem ze skupiny ps2dev.org získat plný 

přístup ke grafickému čipu konzole (RSX), nicméně 18. prosince SONY vydala 

aktualizaci firmware s označením 2.10, která tomuto přístupu zamezila (tamtéž). 

 Na přelomu ledna a února roku 2008 se na scéně objevila skupina Team ICE, 

která publikovala videa s ukázkou spuštěných „homebrew“ her a ovládacího prostředí 

konzole. V reakci na zpřístupnění videí se rozpoutala válka mezi webem PS3HaX a 

PS3News. Druhá jmenovaná stránka stála v minulosti za uveřejněním informací o 

skupině Paradox ve věci kompilace kódu pro spuštění ISO souborů (který nakonec 

nikdy nebyl uveřejněn). Protože se však nyní pozornost komunity upírala směrem k 

webu PS3HaX, který stál za skupinou Team ICE a jejich videa publikoval, rozhodl se 

Daniel Serafin, majitel webu PS3News úspěchy Team ICE zpochybnit. Vyjma 

veřejného obvinění se však rozhodl i k akci a naboural se do databáze uživatelů webu 

PS3HaX, kde ukradl informace o rolích jednotlivých uživatelů (člen, moderátor, 

administrátor…). Spolu s tím se rozhodl zakázat těmto uživatelům vstup na jejich 

oblíbený web na základě identifikace IP adres
28

, získaných nabouráním do databáze 

PS3HaX. V rámci nabourání se do zmíněného webu odcizil i starší verzi kódů, 

použitých pro demonstraci nových možností hackování PS3 (prezentovaných skrze 

videa) a tyto upravil tak, aby nefungovaly. Následně je dále publikoval, aby tak 

diskreditoval skupinu Team ICE a její dosažené úspěchy. Celá akce vyústila masivní 

odvetou rozzlobené komunity ve formě DDoS
29

 útoku, který web PS3News na delší 

dobu odstavil z provozu. Celá kauza způsobila, že se členové uskupení Team ICE 

rozhodli práci na finální verzi kódu předčasně ukončit a celá skupina se nakonec 

rozpadla, což způsobilo další rozhořčení v komunitě, netrpělivě čekající na odemčení 

konzole. Do konce roku se v rámci hackerské scény již nic významného neudálo, vyjma 

objevu dvou bezpečnostních děr, umožňujících spuštění jednoduchých „homebrew“ 

aplikací za pomoci programovacího jazyka Java přítomného na filmových Blu-Ray 

discích a Linuxu. Obě byly následně opraveny za pomoci aktualizací firmware (tamtéž). 

                                                
27 typ operačního software na bázi programovacího jazyka Unix, který je vyvíjen přímo uživateli a 

distribuován zdarma 
28 IP adresa je číselný kód, reprezentující a identifikující zařízení či uživatele v síti 
29 DDoS (Distributed Denial of Service) – typ útoku, při kterém dojde k zahlcení cílového systému 

nadměrným počtem požadavků, se kterými si tento v takovém rozsahu neumí poradit, následuje jeho 

přetížení a následně i zamezení přístupu běžných uživatelů do systému (What is DDOS? Technology in 

60 seconds. In: YouTube [online]. 2012 [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: http://youtu.be/4PQ-wHXJr0o. 

Kanál uživatele BT Viewpoint) 
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Klíčovým momentem nastalé situace je konec srpna roku 2009, kdy se na scéně 

objevuje George Francis Hotz (známý jako GeoHot) a slibuje, že prolomí ochranu PS3 

(detaily jsou z důvodu kontextu tématu uvedeny v další kapitole). 
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2 PlayStation Network 

Druhá kapitola diplomové práce si dává za cíl vysvětlit čtenářům události 

předcházející samotnému útoku, seznámit je s pozadím průniku do PSN, průběhem celé 

kauzy v čase, jejím veřejným a mediálním obrazem i s důsledky pro uživatele služby, 

společnost SONY a samotnou hackerskou komunitu. Věnuje se také popisu dění po 

skončení případu a reflektuje vývoj událostí poslední doby, kdy se ve vybraných 

ohledech čekalo na vyjádření oprávněných institucí k nastalému problému. 

 

2.1 Jak služba funguje, benefity pro uživatele 

Společnost SONY oficiálně spustila PlayStation Network v době uvedení PS3 na 

trh (listopad 2006). Jedná se o bezplatnou službu, umožňující majitelům PS3, PSP či PS 

Vita využívat mnoha rozličných benefitů a funkcí. Registrace do služby není 

podmínkou pro užívání konzole, benefity pro uživatele jsou však lákavé a ti, kteří se do 

služby nepřihlásí, přicházejí o značné výhody – např. bezplatné updaty na nejnovější 

verze firmware, které často přinášejí nové funkce. Přístupná je buď přímo skrze dané 

zařízení, nebo online po přihlášení přes web – pro zprovoznění i její používání je 

potřeba připojení k Internetu. Mezi základní funkce patří:  

 

2.1.1 Vytvoření a správa identity (online ID) 

K založení účtu na PSN uživatel potřebuje v podstatě jen e-mailovou adresu. Po 

zvolení uživatelského jména a ověření jeho unikátnosti (tedy že jej už nepoužívá někdo 

jiný) si vytvoří heslo a případně ještě volitelně poskytne údaje o své osobě (zájmy 

apod.). Toto uživatelské jméno nemůže být později změněno a každý uživatel může mít 

jen jedno. Součástí ID je také uživatelský avatar
30

, který lze měnit libovolně i později. 

 

2.1.2 Hraní her online 

Základní a pro hráče téměř nejdůležitější funkce. PSN umožňuje uživatelům hrát 

vybrané hry přes Internet – ať již se jedná čistě o tituly pro více hráčů či hry pro 

                                                
30 vizuální reprezentace uživatele, v případě PSN se jedná o obrázek objevující se u uživatelova jména 
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jednoho hráče podporující funkci zapojení více jedinců najednou. Uživatelé mohou hrát 

kompetitivně jeden proti druhému, nebo spojit síly a v rámci týmu soupeřit s jiným 

týmem nebo protivníkem ve hře. 

 

2.1.3 Trofeje 

Trofeje či odznáčky jsou virtuální odměnou hráčů, kterou získávají za rozmanité 

aktivity. Rozdělují se na bronzové, stříbrné, zlaté a platinové podle své hodnoty a jejich 

ziskem si uživatelé zvyšují svoji celkovou hráčskou úroveň. Tato úroveň se zobrazuje u 

jména uživatele a ostatní si ji mohou dle libosti prohlédnout, stejně jako samotné 

trofeje. Platí přitom, že čím je počet získaných trofejí vyšší, tím prestižnější postavení 

v komunitě hráč má. Nejběžnější jsou odznáčky udělované za postup ve hře – např. 

pokud uživatel dosáhne předem dané úrovně postavy, nebo dojde do určitého kola ve 

hře. Další lze získat třeba dohráním hry, zdoláním těžší obtížnosti, kompletací sady 

předmětů či vybráním morálně správné možnosti v průběhu rozhodovací části hry… 

existuje mnoho dalších příkladů. Trofeje jsou v rámci herního světa důležité, protože 

podporují motivaci hráčů a umožňují jim sdílet jejich úspěchy s bezprostředním i 

vzdálenějším okolím. Hráči si tak vytvářejí samostatné publikum, které může dle libosti 

sledovat jimi úspěšně zdolané herní milníky a porovnávat dosažené skóre s vlastními 

výkony (Jakobsson, 2011). 

 

2.1.4 „Přátelé“ 

V rámci PSN si uživatelé vytvářejí síť kamarádů, se kterými potom mohou hrát 

hry, komunikovat za pomoci chatu či kamery PS Eye a srovnávat získané skóre či 

trofeje z jednotlivých titulů. Přátelům je vyhrazena speciální sekce, ve které se 

jednotlivé kontakty řadí podle toho, zda jsou aktuálně online nebo offline a kdy 

naposledy byli přihlášení. Pokud jsou online, uživatel vidí jejich současnou aktivitu – 

zda hrají hru (a pokud ano, tak jakou), poslouchají hudbu či nakupují v PS Store. 

Maximální počet přátel je aktuálně omezen na 100, s příchodem PlayStation 4 má být 

strop o poznání výše, což jen dokládá snahu SONY posílit komunitní funkce konzole. 

Nechtěné kontakty je možné jednoduše blokovat. 
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2.1.5 PlayStation Home 

PlayStation Home je herní sociální sítí, ve které se spolu mohou potkávat všichni 

uživatelé služby PSN a navzájem konverzovat, navazovat přátelství, hrát jednoduché 

hry, získávat trofeje, bavit se o hrách, hudbě, filmech a mnoho dalšího. Při prvním 

spuštění si uživatel vytvoří avatara (jiného než v případě PSN) – tentokrát se jedná o 3D 

postavičku, která jej následně ve světě PS Home reprezentuje. Té může dle libosti měnit 

vzhled, oblečení či zařizovat virtuální byt – určitá část vybavení je přitom dostupná 

zdarma, jiná část se dá získat skrze aktivity konané v rámci PS Home světa a zbytek se 

dá nakupovat za skutečné peníze (proměněné za virtuální, ve hře uplatnitelné). Když je 

uživatel hotový s tvorbou postavy, může se začít pohybovat po virtuálním městě plném 

avatarů ostatních hráčů. Herní svět je rozdělen na několik zón, z nichž každá je jinak 

tematicky zaměřená – např. hlavní náměstí slouží primárně jako místo, kde se setkává 

nejvíce lidí a zároveň jako rozcestí k jednotlivým čtvrtím. Ty jsou vždy koncipované 

tematicky a jejich obsah se na pravidelné bázi mění. Lze tak například zhlédnout 

exkluzivní trailer
31

 očekávaného titulu před jeho oficiálním vypuštěním na Internet, 

podle předem definovaných indicií hledat po městě schované předměty spojené s 

určitou hrou či se zapojit do diskuze s fanoušky oblíbeného titulu. Odměnou za tyto 

aktivity mohou uživateli být například limitované části oblečení či nábytku, popřípadě 

speciální online ID avatar či jinak nezískatelné trofeje.  

 

2.1.6 PlayStation Store 

PlayStation Store je dedikovaný internetový obchod se širokou škálou herních 

titulů. V nabídce se nacházejí hry od licencovaných vývojářů společnosti SONY i 

nezávislých studií. Zastoupeny jsou všechny tematické žánry od akčních, před 

dobrodružné, strategické, závodní hry až po tituly pro děti. Vyjma plných her zde lze 

najít i demoverze
32

 nadcházejících titulů, přídavky do stávajících her, nové avatary či 

schémata do hlavního menu konzole. Obchod je pravidelně aktualizovaný na týdenní 

bázi – v České republice dochází k obnově obsahu každý čtvrtek. Za vybrané tituly lze 

platit buď platební kartou, nebo speciálními kupony služby PSN v různých nominálních 

hodnotách. Pro zvýšení komfortu nákupu, je možné údaje o platební kartě, které je 

                                                
31 trailer = upoutávka. Nejčastěji se jedná o krátkou video ukázku chystané hry či filmového snímku 
32 demoverze = hratelná ukázka hry, ve které si uživatel může vyzkoušet herní principy a mechanismy 

daného titulu. Je poskytovaná bezplatně a jejím úkolem je navnadit hráče ke koupi plné verze 
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potřeba vyplnit při každé transakci, nechat v systému uložené pro budoucí použití. 

Vyplňování se odehrává skrze virtuální klávesnici zobrazenou na televizní obrazovce, 

po které se uživatel pohybuje za pomoci ovladače DualShock 3. Volbu uložení údajů 

proto vítá mnoho uživatelů konzole, protože zmíněný systém ovládání je časově 

náročný a uživatelsky ne příliš komfortní. Na začátku roku obchod prošel výrazným 

vizuálním přepracováním, pravděpodobně v souvislosti s nadcházejícím uvedením PS4 

na trh. Pro tuzemské uživatele je obchod prozatím dostupný pouze v anglickém jazyce. 

 

2.1.7 PlayStation Plus 

Placená část služby PSN, ohlášená a spuštěná v roce 2010, byla reakcí na 

poptávku uživatelů po prémiových službách typu předčasného přístupu k demoverzím 

horkých herních novinek, slevám na vybrané tituly, automatickém stahování 

systémových aktualizací či vylepšení nainstalovaných her a dalším. Výjimkou není ani 

knihovna starších i novějších titulů dostupná volně ke stažení, popř. možnost vyzkoušet 

si na 60 minut plnou verzi vybrané hry a v případě zájmu si ji rovnou zakoupit a 

pokračovat v hraní. Oproti neplacené verzi PSN mají uživatelé služby Plus navíc 

možnost využít online úložiště o kapacitě 1 GB pro zálohování svých uložených herních 

pozic. Veškeré výhody jsou uživateli přístupné pouze po dobu aktivního členství v PS 

Plus, při jeho neprodloužení dojde k zamezení možnosti jejich využívání (Bakalar, 

2010). Přístup do služby lze přitom zakoupit buď na měsíc, 3 měsíce či celý rok. 

 

2.2 Případ „GeoHot“ 

Jak bylo naznačeno na konci minulé kapitoly, PS3 se od jejího vydání 

v listopadu 2006 až do srpna roku 2009 nepodařilo zcela otevřít, vše čeho byla 

uživatelská scéna svědkem, byla většinou jen spousta chvástavých řečí různých 

hackerských uskupení, která se chtěla díky prestiži a důležitosti celé aktivity dostat na 

výsluní v rámci komunity příznivců konzole. Jediné, čeho se uživatelé toužící po 

odemčení konzole reálně dočkali, bylo několik jednodušších průniků skrze drobné 

bezpečnostní trhliny, které se však společnosti SONY podařilo vždy v krátké době 

opravit a předejít tak jejich opětovnému zneužití do budoucna. Komunita tak byla 

ohledně kompletního odemčení po právu převážně skeptická. Tou dobou se na scéně 
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objevuje hacker GeoHot, jehož zapojení vzbuzuje rozporuplné reakce. Jedna skupina 

uživatelů mu věří a druhá pochybuje, že se mu podaří do PS3 proniknout a tuto teorii 

opírá o fakt, že se v rámci komunity na několik měsíců odmlčel. Znovu o sobě dal vědět 

až těsně před koncem roku, kdy publikoval tweet
33

 informující o jeho úspěšném 

pokroku ve věci odemčení konzole. Na svém blogu následně dosavadní pokrok popsal 

více do detailu z technického hlediska (Rasputin, 2012). Postava George Hotze je pro 

celou kauzu klíčová, protože je to primárně on, vůči komu společnost SONY po 

prolomení PSN obrátí veškerou svoji pozornost, což povede k další sérii navazujících 

událostí. 

23. ledna 2010 GeoHot oznamuje, že se mu podařilo úspěšně odemknout PS3, 

zároveň však dodává, že ještě neplánuje svůj kód uveřejnit, aby zamezil případným 

zbytečným těžkostem ze strany SONY při nutných doplňkových pracech na jeho hacku. 

1. dubna SONY vydává firmware s číselným označením 3.21, který ukončil podporu 

OtherOS
34

 na všech PS3 prvního typu (díky svým rozměrům byly nazývané jako 

„tlusté“ v porovnání s druhou iterací tzv. „tenkých“ konzolí PS3 s označením Slim). 

Stalo se tak i přesto, že SONY původně slíbilo podporu instalace software třetích stran 

na starých konzolích ponechat. Update sice nebyl povinný, nicméně bez provedení 

aktualizace se uživateli nepodařilo připojit na PSN. SONY tento krok odůvodňovalo 

bezpečnostními důvody. 7. dubna GeoHot nahrál na Internet video, na kterém 

demonstruje, že se mu na firmware verze 3.21 podařilo funkci OtherOS znovu 

zprovoznit. SONY vzkázal, že vydáním poslední aktualizace dělá ze spokojených 

uživatelů konzole potenciální hackery a své tvrzení podpořil informací, že se 

návštěvnost jeho blogu po ohlášení poslední verze firmware 20x zvýšila. Spolu s tím 

slibuje, že brzy vydá upravenou podobu firmware s označením 3.21OO, která 

uživatelům umožní opětovně instalovat software třetích stran. Dne 14. července GeoHot 

pozastavuje svoji práci na dokončení kódu a odchází ze scény. Důvodem k jeho 

rozhodnutí byly verbální útoky nevděčníků ze strany uživatelů konzole, kteří se mu 

posmívali, uráželi jej a svým chováním na blogu a Twitteru nepříjemně komplikovali 

práci. Předtím, než oba zmíněné komunikační kanály uzavřel, skrze poslední 

publikované tweety sdělil, že důvodem jeho odchodu není technická složitost operace, 

                                                
33 tweet = krátká zpráva uveřejněná skrze sociální sít Twitter, umožňující rozesílání statusů o maximální 

kapacitě 140, resp. 117 znaků pokud text zahrnuje také URL adresu 
34 OtherOS – funkcionalita PS3, umožňující majitelům konzole instalovat operační systémy třetích stran 

(např. Linux) 
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ale uvědomění si, že pro něj práce ani po zveřejnění kódu neskončí, protože si komunita 

bude žádat stále víc a víc, jako tomu bylo po jeho úspěšném odemčení telefonu iPhone 

(tamtéž). 

19. srpna přichází skupina PS Jailbreak s informací o funkčním kódu, který se 

instaluje za pomoci USB klíče a je použitelný pro všechny doposud vydané modely 

konzole nehledě na region prodeje. Program umožňoval spouštění herních záloh či 

„homebrew“ aplikací z interního úložiště konzole či externího disku, cíleně však 

nepodporoval pořizování kopií Blu-Ray či DVD disků, ani spouštění her pro první či 

druhou generaci konzole. Své tvrzení skupina doložila videem publikovaným na 

renomovaném hackerském webu PSX-Scene, čímž funkčnost svého řešení doložila, 

jediným nedostatkem se tak jevila cena modchipu
35

, která se šplhala na hodnotu 130 

dolarů a výše. 6. září na nastalou situaci SONY reagovalo vydáním povinné aktualizace 

firmware, která zamezovala použití odemykacího kódu od skupiny PS Jailbreak a pro 

uživatele, kteří aktualizaci provedli, nebylo cesty nazpět. Do konce roku se poté 

objevilo mnoho miniaplikací od různých skupin či jedinců, za všechny jmenuji 

jednoduchého správce souborů, variantu na hru Pong
36

, sadu vývojových nástrojů či 

emulátor her pro původní PlayStation. Skupina PS Jailbreak později přišla s programem 

nazvaným „PS Downgrade“, který měl všem uživatelům s firmware 3.42 a vyšším 

umožnit vrátit se na verzi 3.41 či libovolnou menší, která opětovně dovolovala použití 

jejich modchipu (tamtéž). Podstatným momentem je 31. prosinec téhož roku, kdy se na 

scénu vrací GeoHot a uvolňuje program s názvem „dePKG“ – ten je určený pro klasická 

PC a dovoluje hackerům přistupovat k obsahové části souborů s aktualizacemi, což 

fakticky znamená, že tito mohou snadno vytvářet vlastní varianty firmware 

s vylepšenými či aktualizovanými funkcemi (tzv. CFW = Custom Firmware), které 

nejsou skrze oficiální vydání – tzv. OFW = Official Firmware – k dispozici (Casey, 

2011). 

                                                
35 modchip = zařízení nebo součástka, odstraňující uměle vytvořená omezení vybraného zařízení za 

účelem jeho použití k jiným úkonům, než k jakým bylo z výroby určeno – v případě PS3 např. spouštění 

her ze zálohy na disku, spouštění nelicencovaného softwaru na zařízení apod. (RYBKA, Jason. Modchips 

- What Are They and Should You Use One? [online]. 2013 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 

http://vgstrategies.about.com/od/faqglossary/a/modchips.htm) 
36 Pong = jedna z prvních vytvořených her, která se dočkala masové popularity. Vydána byla společností 

Atari v roce 1972. Principiálně připomíná tenisovou hru – hráč ovládá plošku na jedné straně obrazovky a 

jeho úkolem je odrážet míč na stranu protihráče (buď živý soupeř či počítač) pod různými úhly tak, aby 

tento svojí ploškou nebyl schopen míč poslat nazpět. Hráč, který jako první dosáhne 10 bodů, vyhrává 

(PONGGAME. Pong Game [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.ponggame.org/) 
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O tom, že o možnost přehrání oficiálního firmware modifikovanými verzemi 

mají uživatelé zájem, svědčí i fakt, že nesprávně provedenou aplikací upraveného kódu 

mohli uživatelé velice snadno své konzole uvést do nefunkčního stavu, ze kterého již 

nebylo možné přístroj obnovit. Ten byl potom na vyhození. Avšak možnost používat 

rozšířené funkce systému, mít k dispozici Linux či moci instalovat vlastní software byla 

i přes zmíněné riziko dostatečně silným důvodem k tomu, aby široká uživatelská 

komunita hackery ve svých řadách v jejich aktivitách i nadále podporovala. To se 

přitom netýká jen PlayStation, které disponovalo jednou z nejkomplexnějších 

protipirátských ochran, ale i ostatních konzolí, např. systému Xbox od Microsoftu či 

konzole Wii od společnosti Nintendo. Podle statistiky, uveřejněné v rámci prezentace 

členů skupiny fail0verflow (jež se do značné míry angažovala v konečném prolomení 

ochrany PS3) na konferenci Console Hacking 2010, byla konzole PlayStation 2 jedinou, 

která byla odemčena čistě kvůli možnosti přehrávat tzv. zkopírované hry (tedy takové, 

které se nenachází na originálních optických nosičích a kdy při vytváření kopie dochází 

k porušování autorských práv). 

Ačkoliv se možnost nelegálně přehrávat zkopírované herní tituly jako 

sekundární efekt objevuje téměř ve všech případech odemčení konzole (celkem devět 

zařízení rozličných výrobců postupně vydávaných již od roku 1999), primární záměr 

pro hacknutí konzole byl vždy z důvodu možnosti spouštění Linuxu či vlastního kódu 

(„homebrew“). Důvodem byla přitom prostá premisa a to ta že uživatel má mít možnost 

spouštění libovolného kódu, protože je koncovým vlastníkem zařízení. Zajímavá je také 

myšlenka, podle které hlavním důvodem, proč ochrana konzole PS3 nebyla po více než 

čtyři roky prolomena, byla právě možnost spouštění Linuxu. Ten totiž mohli hackeři 

používat ke spouštění jednoduchých programů podle vlastní libosti. To se však, jak bylo 

uvedeno výše, s odstraněním podpory OtherOS při aktualizaci na firmware verze 3.21 

pro majitele první iterace konzole třetí generace změnilo. Následně došlo k prolomení 

ochrany PS3 v rozmezí cca. 12 měsíců, což je stejná doba jako v případě konzole Xbox. 

Analýza zabezpečení PS3 mimo jiné ukázala, že ačkoliv lze předpokládat, že primárním 

cílem SONY je neumožnit spouštění nelegálních kopií her, ochranný systém skládající 

se z několika vrstev stačilo hackerům odemknout jen z cca. 20 %, aby dosáhli možnosti 

jejich spouštění z pevného disku, zatímco pro dosažení možnosti instalace vlastního 

kódu museli v průniku a odemykání pokračovat mnohem déle (Lu, 2011). 
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2. ledna 2011 GeoHot uveřejňuje tzv. METLDR
37

 klíč (za pomoci nástrojů od 

skupiny fail0verflow, uveřejněných ten samý den o něco dříve), čímž definitivně 

umožňuje všem ostatním hackerům začít pro PS3 jednoduše vytvářet vlastní verze 

firmware, kompilovat programy pro spouštění her bez nutnosti vlastnictví optického 

média a mnoho dalšího. O den později komunitu informuje o vytvoření vlastní 

jednoduché „homebrew“ aplikace typu „Hello World“, kterou se mu podle videa 

podařilo spustit skrze USB klíčenku v prostředí poslední verze firmware (verze 3.55), 

čímž fakticky dokazuje své úspěšné úplné odemčení konzole. 5. ledna o případu 

zveřejnění klíčů Georgem Hotzem informuje zpravodajská stanice BBC News, na což 

společnost SONY reaguje prohlášením, že plánuje veškeré hacky uveřejněné 

v předchozích dnech vyřadit z provozu sérií softwarových záplat a konzoli tak opětovně 

zabezpečit. Úspěšné odemčení konzole bylo komunitou přijato nadmíru pozitivně, proto 

se v nadcházejících dnech ve větší míře začaly objevovat první „homebrew“ aplikace a 

jednoduché hry. 

11. ledna dostávají GeoHot a vybraní členové skupiny fail0verflow soudní 

obsílku, důvodem byla podle společnosti SONY jejich přímá účast na hacku konzole 

PS3. V dopise zazněl požadavek na odstranění METLDR klíče z Hotzovy webové 

stránky a na stažení všech kopií tohoto klíče z Internetu. V rozhovoru pro televizní 

stanici G4TV ze dne 13. ledna, kdy informace o sporu SONY s hackerem již obletěly 

světová média, přitom Hotz uvedl, že způsoby, které by umožňovaly obcházet 

bezpečnostní mechanismy konzole (či tak učinily v minulosti) za účelem přehrávání 

neoriginálních nosičů jeho verze kódu nepodporuje (AttackOfTheShow, 2011). O den 

později vydávají Hotzovi právní obhájci ze společnosti HPLawgroup v reakci na 

obsílku tiskovou zprávu, ve které uvedli, že ze strany SONY se jedná o vyslání 

zastrašující zprávy, kdy pokud uživatel bude řádně zakoupené zařízení používat jinak, 

než jak si to přeje firma, bude za to trestně stíhán, což je podle nich nepřípustné. 

V širším měřítku potom označili celou kauzu za exemplární příklad se širokými 

konsekvencemi, dotýkající se otázky vlastnictví zařízení (PS3hax, 2011). 8. února se 

SONY obrací na společnosti YouTube a Twitter a chce po nich předání veškerých 

                                                
37 METLDR = kořenový (= základní) klíč konzole PS3 o délce 44 znaků, který se stará o ochranu části 

přístroje zodpovědnou za nahrávání aplikací. Svému majiteli umožňuje obejít všechny implementované 

vrstvy ochrany a konzoli zcela odemknout, nelze jej modifikovat skrze aktualizaci firmware 

(BRACHMANN, Steve. What Is the METLDR Root Key? [online]. 2012 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://www.ehow.com/info_12227139_metldr-root-key.html) 
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informací souvisejících s videy GeoHota i skupiny fail0verflow, včetně seznamu osob, 

které videa či uživatelské kanály zhlédly. O dva dny později je GeoHot nucen odevzdat 

své pevné disky, což jej vyprovokuje k vytvoření krátkého videa, ve kterém rapuje o 

nastalé situaci mezi ním a SONY. 16. února společnost SONY vydává prohlášení, ve 

kterém informuje uživatele o tom, že používání kódu od George Hotze či jiných 

hackerů je porušením licenčních a uživatelských ujednání uzavřených v momentě koupě 

konzole / prvního spuštění služby PSN a že všem identifikovaným jedincům bude 

natrvalo odepřen přístup do PSN z důvodu zachování férových podmínek pro 

uživatelskou většinu. Tuto informaci společnost podpořila i rozesílkou varovných e-

mailů se stejným informačním obsahem. O den později SONY vydává nové znění svých 

obchodních podmínek. 

V reakci na tuto situaci dne 19. února George Hotz skrze blogový příspěvek 

žádá všechny podporovatele svobodných médií i libovolné dárce o finanční podporu. Že 

společnost SONY myslí celou situaci vážně je jasné 23. února, kdy do domu hackera 

s přezdívkou graf_chokolo¸ vlastním jménem Alexandera Egorenkova, který se ve věci 

odemykání konzole také aktivně angažoval, přichází na žádost SONY policie a 

zabavuje veškeré vybavení, které může byť vzdáleně souviset s prolomením ochrany 

konzole. V reakci na tuto skutečnost nahrává graf_chokolo na Internet své poznatky a 

vědomosti o jednom z hlavních prvků zabezpečení přístroje do dokumentu s názvem 

„Hypervisor Bible“ – pojmenování dokument získal podle důležité součástky, jejíž 

prolomení bylo v rámci procesu odemykání konzole klíčové. O dva dny později 

v blogovém příspěvku oznamuje, že je SONY žalován o částku ve výši 750 000 euro, 

pokud nebude spolupracovat. V textu dále přiznává, tento krok ze strany společnosti ho 

jen více podporuje v tom, aby ve svých aktivitách pokračoval. Na začátku března pak 

stejně jako GeoHot na svém blogu žádá o finanční podporu od libovolných dárců ve 

věci jeho sporu se SONY. Stalo se tak krátce poté, co společnost získala povolení soudu 

ke zjištění IP adres všech uživatelů Internetu, kteří navštívili GeoHotův blog v době od 

uveřejnění jeho kódu. V průběhu března pak graf_chokolo úspěšně odemyká interní 

pevný disk konzole a daří se mu přímo z něho spustit operační systém Linux (Rasputin, 

2012). 
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2.3 Prolomení ochrany PSN – přehled nastalé situace, časová 

posloupnost 

2. dubna se objevují první zprávy o akci s názvem „Operation Sony“, objevující 

se i pod zkráceným názvem „OpSony“, která měla být reakcí hactivistické
38

 skupiny 

Anonymous vzniknuvší v reakci na obvinění George Hotze společností SONY před 

soudem. Cílem akce bylo vyřadit z provozu co nejvíce webových stránek spojených se 

společností SONY. Mezi požadavky, které by musela SONY splnit, aby k útoku 

nedošlo, bylo opětovné umožnění modifikace PlayStation 3 jako tomu bylo před 

instalací firmware s označením 3.21 (de facto tedy znovu zahájit podporu OtherOS a 

uživatelům dovolit se zařízením v rámci možností pracovat podle svého), dále ukončení 

probíhajícího soudního stíhání všech uživatelů, kteří mají právo se svým zařízením 

nakládat podle vlastního uvážení (tedy v podstatě George Hotze a Alexandera 

Egorenkova) a přislíbení nezahájení odvetných soudních aktivit vůči kterémukoliv 

z uživatelů, kteří navštívili GeoHotův blog a jejichž IP adresy si SONY skrze předchozí 

aktivity u soudu vymohlo. 

11. dubna vydává SCEA (Sony Computer Entertainment America – divize 

společnosti SONY odpovědná za digitální zábavu), vyjádření uveřejněné skrze 

americkou verzi PlayStation blogu informující o tom, že došlo k ujednání mezi 

společností SONY a Georgem Hotzem s tím, že se zavázal ukončit fungování svého 

blogu a odstranit z něj informace umožňující obejití bezpečnostního systému PS3. Dva 

dny na to je graf_chokolo znovu navštíven zástupci společnosti SONY a dne 18. dubna 

donucen odstranit veškeré články týkající se společnosti ze svého blogu. Tou dobou už 

proběhlo několik útoků na různé webové stránky SONY a několik z nich bylo úspěšně 

za pomoci metody DDoS dočasně vyřazeno z provozu. 21. dubna byla služba 

PlayStation Network dočasně vypnuta a hlásila stav „offline“
39

. Později ten samý den se 

na blogu objevily informace týkající se odstávky – zatímco americká verze informovala 

jen stroze o tom, že vybrané funkce PlayStation Network nemusejí být přístupné, 

evropská připustila, že služba je nefunkční z důvodu „nouzového výpadku“ a 

nevyloučila ani možnost cíleného vniku třetí strany. Uživatele potom, co se týkalo 

aktualizací o nastalé situaci, odkázala na oficiální webovou prezentaci PlayStation.com, 

                                                
38 hactivism, hactivista – hacker s aktivistickým posláním, jednající v zájmu obecného dobra (Olsonová, 

2012; 13) 
39  offline = mimo provoz 
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a doporučila sledování Twitter kanálu. O něco později již evropská mutace blogu 

informuje o tom, že potrvá 1 až 2 dny, než se PlayStation Network podaří opětovně 

zprovoznit, americká mutace blogu informovala ve stejném duchu jen o něco málo 

později (tamtéž). 

Až 23. dubna SONY oficiálně přiznalo, že opravdu došlo k průniku neznámých 

útočníků do databází služeb PlayStation Network a Qriocity
40

 a že v rámci prevence obě 

služby společnost dočasně vypnula. V reakci na toto oznámení vydala skupina 

Anonymous zprávu, upozorňující na skutečnost, že s průnikem do PSN / Qriocity nemá 

nic společného (navzdory předchozím ohlášeným odvetným aktivitám v případě 

nesejmutí obžaloby z Hotze a Egorenkova) a že se SONY jen snaží odvrátit pozornost 

od vlastní neschopnosti zajistit plynulé fungování serverů, které obě služby provozují. 

Ve věci autorství průniku se ostatně veřejně hodně spekulovalo – o tom, že za útokem 

nestojí Anonymous se vyjma samotného vyjádření skupiny diskutovalo i proto, že došlo 

k odcizení osobních informací samotných uživatelů služby (což se neslučovalo s etikou 

skupiny odhalovat nepravosti a lži) a také samotný styl „tichého“ průniku bez 

mediálního vychloubání se ukazoval na práci někoho jiného. Mezi další kandidáty 

patřili hackeři z Číny, kteří stáli za mnoha útoky posledních let, např. vůči společnosti 

Google a dalším. Jejich útoky však bývaly typicky zaměřeny především na získání 

důležitých zdrojových kódů či obchodních tajemství. Také samotný fakt brzkého 

odhalení průniku, stejně jako jeho metoda neodpovídala jejich stylu. Zbývaly ještě dvě 

varianty: hacker – samotář, majitel a uživatel PlayStation, který by informace zcizil za 

účelem získání metaforické trofeje, tak jako je zvyklý při hraní her, nebo profesionální 

zločinec operující v internetovém prostředí, který by získanou databázi uživatelských 

kontaktů mohl prodat na černém trhu za nemalý balík peněz (Poulsen, 2011). 

Teprve 26. dubna společnost SONY na svém blogu zveřejňuje detailnější 

informace týkající se průběhu a rozsahu průniku – všem uživatelům obou služeb se 

SONY omluvila za nepříjemnosti a uvedla, že datum jejich opětovného obnovení stále 

                                                
40 cloudová služba (později přejmenovaná na Music Unlimited powered by Qriocity) spadající pod 

PlayStation Network umožňuje přehrávání audio souborů za paušální měsíční poplatek. Měla být 

odpovědí společnosti SONY na podobné služby konkurence, jako je iTunes, Last.fm nebo Spotify 

(HALLIDAY, Josh a Charles ARTHUR. Sony's Qriocity music service leaves Spotify, Pandora, Last.fm 

and we7 unruffled [online]. 2010 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/dec/22/sony-music-subscription-service-qriocity-

announce).  
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není známo. Dále informovala o rozeslání e-mailů s detailními informacemi týkajícími 

se průniku, o přizvání bezpečnostní firmy za účelem vysledování pachatelů a zjištění 

rozsahu hrozby a také o snaze přebudovat PSN do podoby silnějšího systému, který 

bude podobným útokům v budoucnu odolný. Klíčovým bodem bylo i sdělení informace 

o možném zcizení dat osobního charakteru, společnost však uvedla, že tuto skutečnost 

teprve prošetřuje a nemá v jejím kontextu jasné stanovisko. Mezi ty mohlo patřit jméno 

uživatele, jeho adresa včetně PSČ, stát ve kterém bydlí, e-mailová adresa, datum 

narození, uživatelské jméno a heslo ke službě PSN / Qriocity a další. Společnost SONY 

dále uvedla, že nevylučuje ani možnost získání údajů o platebních kartách uživatele, 

ačkoliv tuto informaci nemá na základě dosavadních šetření nikterak potvrzenou. 

Vyjádření společnosti SONY bylo vyjma povinnosti vůči samotným uživatelům také 

reakcí na dopis amerického senátora Richarda Blumenthala, který jej adresoval Jacku 

Trettonovi, prezidentu divize Sony Computer Entertainment America. Ten v něm 

kritizoval postup společnosti ve věci pomalého informování zákazníků o nastalé situaci 

a nedostatečné reaktivnosti ve věci nabídky adekvátních služeb ochrany identity 

(Datanymity, 2011). 

O den později jeden z uživatelů PlayStation – Kristopher Johns – podal ve jménu 

svém vlastním i ostatních uživatelů, nacházejících se v podobné situaci, na společnost 

SONY trestní oznámení za neschopnost ochrany uživatelských údajů a za pozdní 

informování o rozsahu a vážnosti hackerského útoku. 28. dubna se k celé věci na svém 

blogu vyjádřil George Hotz a informoval, že s útokem nemá nic společného a že vnímá 

zásadní rozdíl mezi používáním „homebrew“ aplikací a kradením osobních údajů 

uživatelů, se kterým rozhodně nesouhlasí. Dále uvedl, že za útok neviní inženýry 

společnosti SONY, kteří by nevytvořili dostatečně silnou ochranu před podobným 

útokem, ale osoby ve vedení společnosti s rozhodovacími pravomocemi, které se možné 

hrozbě útoku podobného charakteru jen vysmívaly a myslely si, že se společnosti jako 

je SONY v reálu nic podobného stát nemůže. V neposlední řadě vzkázal na adresu 

útočníka, že by se přímo od něj rád dozvěděl, jak přesně k průniku došlo a že ačkoliv 

oceňuje jeho technické zkušenosti, manipulace s uživatelskými daty není chvályhodný 

akt (Hotz, 2011). Svůj pohled na nastalou situaci vyjádřil i hacker s přezdívkou Wololo, 

aktivně působící na PS3 scéně dodnes. Podle něj nebyl průnik do PSN odvetnou akcí za 

prolomení ochrany konzole a umožnění instalace CFW, protože by to znamenalo, že 

servery SONY důvěřují bez výhrady „klientům“ – jednotlivým konzolím PS3. Takové 
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nastavení by přitom bylo v rozporu se základními bezpečnostními principy. Dále uvedl, 

že společnost, schraňující více než 77 milionů uživatelských účtů, by měla na jejich 

ochranu vyvinout odpovídající úsilí a znemožnit vhodným kódováním jejich zneužití při 

případném neoprávněném získání těchto údajů třetí stranou (Wololo, 2011). 

1. května uspořádalo SONY tiskovou konferenci, na které oznámilo chystané 

postupné spouštění obou služeb v jednotlivých regionech, ustavení funkce Vedoucího 

informační bezpečnosti
41

, navázání spolupráce s několika bezpečnostními firmami a 

s tím spojené posílení ochrany celého systému. V neposlední řadě společnost 

představila program „Welcome Back“ – systém benefitů, nahrazující uživatelům 

postiženým výpadkem služeb nepříjemnosti spojené s celou událostí. Ti si měli možnost 

vybrat z balíku několika her dvě ke stáhnutí zdarma, konkrétní tituly se lišily podle 

regionu a typu konzole – PS3 či PSP. Všem uživatelům PSN byl dále udělen bezplatný 

přístup do PlayStation Plus po dobu jednoho měsíce, stávající předplatitelé dostali 

navrch dalších 30 dní. Stejný benefit SONY přichystalo i pro předchozí uživatele služby 

Qriocity. V neposlední řadě bylo možné zadarmo stahovat rozmanitý digitální obsah – 

pozadí na obrazovku, herní avatary, předměty do světa PlayStation Home a další. 

SONY také oznámilo chystanou podporu při zajištění ochrany digitální identity všech 

postižených uživatelů, jejíž podrobnosti plánovalo odhalit v nadcházejících dnech 

(Rasputin, 2012). 

O rozsahu a vážnosti útoku svědčí i fakt, že jen o den později SONY informuje o 

dalším možném úniku osobních informací, tentokrát uživatelů webu Sony Online 

Entertainment
42

 v rozsahu až 25 milionů záznamů. Stejně jako v případě PSN došlo k 

odcizení údajů typu uživatelského jména a hesla, skutečného jména a adresy či e-mailu 

nebo telefonického kontaktu. Odcizeno bylo i přibližně 12 700 záznamů o kreditních či 

debetních kartách uživatelů sídlících mimo území USA včetně nákupní historie cca. 

10 700 uživatelů z Německa, Rakouska, Nizozemí a Španělska. Podle vyjádření SONY 

se jednalo o již neplatné záznamy ze zastaralé databáze karet, ke zjištění jejich CVV2 

kódů ani průniku do aktuální databáze záznamů podle společnosti nedošlo. Následné 

kroky ze strany společnosti byly totožné jako v případě PSN – došlo k dočasnému 

                                                
41 v originálu Chief Information Security Officer 
42 zkráceně SOE – jedná se o webový komunitní portál, zabývající se chystanými i stávajícími herními 

tituly, umožňující jejich nákup a podporující setkávání hráčů se stejnými žánrovými preferencemi 
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odstavení služby, přizvání expertních týmů na digitální bezpečnost a zahájení budování 

nového, pro uživatele bezpečnějšího prostředí. 

4. května se Kazuo Hirai, Předseda rady ředitelů
43

 divize společnosti Sony 

Computer Entertainment America, musel formou dopisu adresovaného podvýboru 

americké Sněmovny reprezentantů
44

 z důvodu rozsahu a vážnosti situace k celé kauze 

vyjádřit. Sdělil, že společnost SONY od začátku postupovala s opatrností a informovala 

veřejnost vždy až v momentě, kdy došlo k ověření do té doby nejasných skutečností. 

Dále uvedl, že společnost na lokální úrovni zahájila spolupráci se všemi důležitými 

orgány činnými v trestním řízení a že přebírá odpovědnost za závazky vůči svým 

zákazníkům. V neposlední řadě vyjádřil podezření, že za celou akcí stojí skupina 

Anonymous, protože byl na jednom ze serverů služby Sony Online Entertainment 

nalezen soubor s názvem „Anonymous“ obsahující text „We are Legion“
45

. Ten samý 

den po zveřejnění dopisu se Anonymous k situaci vyjádřili elektronickým vzkazem
46

 a 

znovu odmítli jakoukoliv spojitost s průnikem do PSN či SOE. Den na to se na žádost 

Sněmovny reprezentantů konal soud, kde měla společnost SONY blíže vysvětlit 

okolnosti týkající se zcizení dat a průniku hackerů do svých systémů. Její zástupci se 

však k soudu nedostavili, v jejich nepřítomnosti proto došlo ze strany podvýboru 

k vyřčení politování nad tímto faktem a skutečností, že se jedná o jeden z doposud 

největších úniků dat vůbec, kdy bylo celkem odcizeno přes 100 milionů záznamů (PSN 

+ SOE dohromady) včetně informací o více než 10 milionech kreditních a platebních 

karet. Později téhož dne se sir Howard Stringer, CEO
47

 společnosti SONY, formou 

dopisu uveřejněného na PlayStation blogu osobně všem uživatelům PSN omluvil za 

vzniklou situaci a oznámil, že společnost každému uživateli poskytne bezplatnou roční 

ochranu digitální identity s pojistkou dosahující výše až jednoho milionu dolarů (či 

adekvátní sumy v odlišné měně v jiných regionech). Na závěr dopisu uvedl, že se 

majitelé konzole opětovného spuštění dočkají v řádu několika nadcházejících dnů. 

                                                
43 v originálu Chairman of the Board of Directors 
44 v originálu U.S. House of Representatives sub committee 
45 část delšího sloganu, kterým se skupina při svých útocích identifikuje a který zanechává na 

nabouraných webových stránkách či serverech. Jeho plné znění je: „We are Anonymous, We are Legion, 

we do not forgive, we do not forget, Expect us.“ V překladu říká: „Jsme Anonymous, jsme legie, 

neodpouštíme, nezapomínáme, očekávejte nás“ (Olsonová, 2012; 14) 
46 nejčastěji se jednalo o leták nebo video, na kterých byl vyobrazen muž v obleku bez hlavy, lemovaný 

větvičkami, případně doplněný maskou hlavní postavy filmu V jako Vendeta – Guye Fawkese, která se 

stala nejmenovaným symbolem členů skupiny (Olsonová, 2012; tamtéž) 
47 zkratka pro Chief Executive Officer = výkonný ředitel společnosti 
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Dne 15. května začíná v jednotlivých regionech postupné uvádění PSN do 

částečného provozu (den předtím SONY vydala firmware verze 3.61, který měl 

uživatelům pomoci s nastavením nového hesla pro použití služby) a o den později 

společnost spouští první část programu „Welcome Back“. Několik dní na to je 

odhaleno, že se neznámým útočníkům podařilo na servery společnosti SONY umístit 

phishingovou stránku, využívající k zisku přihlašovacích údajů uživatelů procesu 

obnovy hesla do PSN. K úplnému zprovoznění všech služeb dochází až 2. června, kdy 

je obnoven i PlayStation Store spolu s opětovnou možností nákupu digitálních titulů 

(tamtéž). Anabáze s útočníky však pokračovaly i nadále – ti oznámili, že se jim podařilo 

získat přístup do databáze webu SonyPictures.com a odcizit více než 1 milion 

uživatelských záznamů, které nebyly šifrovány. Den poté byla na Internetu zveřejněna 

databáze uživatelů webu Sony Europe, 5. června záznamy uživatelů portálu Sony 

Pictures Russia, 8. června Sony Portugal a nakonec 20. června ještě e-mailové adresy 

177 tisíc uživatelů Sony Pictures France. 

K útoku na zmíněné weby Sony Pictures se přihlásila hackerská skupina 

s označením LulzSec, odnož uskupení Anonymous, která se vytvořila po úspěšném 

útoku „legie“ na společnost HBGary Federal, zabývající se bezpečnostním 

konzultantstvím (Sembrat, 2011). Akce měla krycí název Sownage a dočkala se i 

pokračování ve smyslu průniku do vývojářské sítě společnosti SONY, tentokrát již bez 

větších následků (Guest, 2011). Jméno skupiny vzniklo jako zkratka sousloví Lulz 

Security, kdy slovo „lulz“ je synonymem pro oblíbený anglicismus „lol“
48

 označující 

smích. Skupina původně uvažovala o jménu Lulz Leaks, od toho však musela upustit 

poté, co po vypublikování prvního tweetu pod hlavičkou stejnojmenného Twitter účtu 

zapomněl člen skupiny zodpovědný za komunikaci heslo. Ve hře byly také varianty 

jako Lulz4ULeaks, Lulz Cannon či Lulz Boat, odkazující k jiným skupinám či 

historickým aktivitám jednotlivých členů. Významově měl název implikovat zábavu 

spojenou s překonáváním zabezpečení rozličných systémů, i proto se heslem skupiny 

stalo sousloví volně přeložitelné jako: „lídr v zábavě na váš účet.“ Ve věci vizuální 

reprezentace si členové vybrali postavu muže s knírkem, v cylindru, s monoklem a 

skleničkou červeného vína v ruce. Od původních Anonymous se skupina LulzSec 

odlišovala svým zaměřením – nechtěla informovat, ale hlavně bavit, snažila se poutat na 

                                                
48 zkratka pro Lots of Laugh = v překladu znamená „spousta smíchu“; označení se používá pro 

komentování vtipných událostí v rámci diskuzí a komunikace obecně 
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sebe pozornost médií i široké veřejnosti a demonstrovat schopnosti svých členů. Těch 

stálých bylo šest, zbytek uskupení sestával z hrstky sympatizantů, kteří vypomáhali 

s rozličnými drobnějšími úkoly (Olsonová, 2012; 254-260). Skupinu lze bez nadsázky 

označit za průkopníka ve způsobu medializace hacktivismu.
49

 Díky svému razantnímu 

nástupu na scénu, napadení webových prezentací společností PBS, FOX či Infragard, 

úřadů jako CIA nebo FBI, četnosti útoků - pokus o nový průnik se odehrával v průměru 

vždy po třech až čtyřech dnech či zábavné komunikaci v prostředí sociálních sítí, 

konkrétně na Twitteru (během 50 dnů působení skupiny získal účet na 283 000 

sledovatelů) se o skupinu začala zajímat světová média a samovolně pokrývat její další 

počínání. Mohl za to i způsob, jakým skupina poukazovala na alarmující stav databází 

velkých firem a způsob nakládání s daty v nich uložených, který velké korporace vrhal 

do špatného světla ve smyslu ochrany dat svých zákazníků (Poeter, 2011). Autorství 

původního hacku PlayStation Network se nikdy s naprostou jistotou určit nepodařilo, 

LulzSec ani skupina Anonymous se k útoku nepřiznala. Předpokládá se, že za útokem 

stálo jedno z mnoha hackerských uskupení typu black hat
50

. 

Co se týká členů skupiny LulzSec, ti po útoku na SONY pokračovali v mnoha 

dalších, typově podobných aktivitách a škodili vybraným firmám či úřadům v různých 

zemích světa. Zaměřili se např. na zpravodajskou společnost News International, 

herního giganta Electronic Arts či britskou pobočku úřadu pro boj s organizovaným 

zločinem. Netrvalo proto dlouho, než jejich útoky na nadnárodní společnosti a 

vychloubačné zprávy, které pravidelně šířili do světa, přilákaly pozornost vládních 

úřadů, konkrétně jejich týmů specializovaných na boj s digitálním zločinem. Ty začaly 

aktivity skupiny sledovat pod drobnohledem a potichu sbírat veškeré možné důkazy. 

Podle Bruce Sterlinga, odborníka na počítačovou kriminalitu, je to právě dostatek 

přímých důkazů a v ideálním případě chycení hackera přímo při činu (např. zajištění 

důkazů v průběhu nabourávání se do cizí sítě), které vedou k jeho úspěšnému dopadení. 

Často se přitom stává, že hackeři důkazy ještě před jejich zajištěním zničí, čímž 

prakticky zamezí případnému soudnímu postihu své osoby (Sterling, 1993; 32-33). To 

                                                
49 za vůbec první hacktivistickou akci se považuje instalace samovolně se šířícího programu na počítače 

zapojené v síti NASA v roce 1988 – ty po chvíli od zapnutí přestaly reagovat na uživatelské pokyny a na 

obrazovkách se objevila informace, že probíhá mazání všech souborů. Jediným vysvobozením bylo 

vytáhnout počítač ze zásuvky. Teprve po opětovném spuštění se ukázalo, že ke smazání žádných souborů 

nedošlo – zpráva měla čistě výstražný charakter. Skutečným záměrem autora programu byla snaha 

protestovat proti vypuštění vesmírných sond, které obsahovaly malý jaderný reaktor, některými 

považovaný za potenciální atomovou bombu (Jordan, 2002; 119-120) 
50 typ hackera – jedinec či skupina s nekalými úmysly a záměrnou touhou škodit 
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však nebyl případ čtyř klíčových osob hnutí LulzSec, jejichž počítače a nástroje byly po 

delším sledování skupiny zabaveny. Aktivitám, které skupině pomohly získat velké 

množství příznivců, tak je s ohledem na nedávné rozhodnutí britského soudu alespoň na 

několik měsíců konec. Ten všechny zatčené odsoudil za napáchané činy k pobytu ve 

vězení v různých délkách. Důvodem pro takové rozhodnutí bylo, že aktivity skupiny 

byly zbabělé a mstivé s jejich záměrem bylo škodit. Soud navíc vyhodnotil, že činy 

obžalovaných nebyly pouhou formou protestu proti společnosti či zábavou, ale že se 

jedná o vysoce nebezpečné akty nového druhu internetových pachatelů, kterým se 

přezdívá „kyberzločinci“ (BBC, 2013). 

O vážnosti celé situace a neblahém dopadu na značku vypovídá i pohled na 

pohyb akcií společnosti. Na začátku roku (tedy v době, kdy se SONY začala soudit 

s GeoHotem) byla cena za jednu akcii na hodnotě 36,36 dolarů. Na konci června potom 

dosahovala výše jen 24,28 dolarů – to je pokles o třetinu (Veracode, 2011). Dále je to 

fakt, že teprve v říjnu roku 2012 došlo k očištění jména společnosti SONY před 

kalifornským soudem, u kterého byla žalována několika uživateli za nedbalost při 

nakládání s osobními informacemi. Jedním z důvodů pro takové rozhodnutí soudu podle 

závěrečné zprávy bylo, že registrací do PSN uživatelé výslovně souhlasili se zásadami 

ochrany osobních údajů společnosti SONY, které jasně deklarovaly, že zabezpečení 

informací osobního charakteru je věnována maximální možná péče, avšak z principu 

nikdy nelze zajistit jejich 100% bezpečnost (Ivan, 2012). Protože se však celá kauza 

dotkla uživatelů PSN na celém světě, zaznívaly z jiných zemí i opačné soudy. Například 

v lednu tohoto roku byla společnosti SONY kanceláří britského Komisaře pro 

informace
51

 udělena pokuta ve výši 250 000 liber za nedostatečné zabezpečení své sítě. 

Dotyčný úřad přitom přihlédl k faktu, že společnost spravovala údaje velkého množství 

osob a priorita jejich zabezpečení měla být pro SONY na prvním místě. Podle vyjádření 

mohlo být útoku podobného rozsahu předejito lepším zabezpečením databází 

uchovávajících uživatelská data (Wallace, 2013). 

Podle společnosti Datanymity, která se zabývá zabezpečením a prevencí 

digitální kriminality a celý případ průniku hackerů do PSN sledovala, je navíc krádež 

digitální identity jedince mnohem horší, než zcizení údajů o platební kartě. Většina 

bankovních institucí navíc majitele vlastních platebních i debetních karet do značné 

                                                
51 v originálu Information Commissioner’s Office (ICO) 
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míry před podobným typem zneužití chrání. Naopak náprava situace při krádeži identity 

často trvá měsíce až roky, v závislosti na rozsahu konkrétního případu. Jako některý 

z možných typů zneužití společnost uvádí např. neoprávněný přístup k bankovním 

účtům, založení hypotéky na osobu poškozeného, využití půjčky, pojistný podvod a 

v některých případech dokonce spáchání trestného činu. S tím se pojí i otázka 

bezpečnosti – útočník zná podobu dotyčné osoby, její jméno a členy rodiny, adresu 

trvalého pobytu či zaměstnání, typ vlastněného automobilu a často další citlivé 

informace (Datanymity, 2012). 
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3 Teoretická východiska 

Kapitola čtenáře seznamuje s nutným penzem teoretických východisek, která 

slouží jako informační podklady pro snazší pochopení pohledu na zkoumaný obsah v 

průběhu tematické analýzy. V jejím rámci budu zkoumat diskuzní příspěvky, ve kterých 

se mísí problematika hackingu, ochrany osobních údajů a prevence zcizení online 

identity, nastíněných právě v této části dokumentu. 

 

3.1 Fungování a tvorba identity v online prostředí 

Od útlého věku si lidé budují a vytvářejí svoji identitu. Ta se formuje nejen 

jejich vlastním fyzickým a psychickým vývojem, ale také výchovou rodičů, interakcemi 

s přáteli a blízkým okolím či normami, kterým jsme vystavováni při kontaktu s realitou 

všedního dne – pohybem v sociálních skupinách, jednáním s institucemi či vlastním 

vystupováním vůči světu okolo. Tato část identity se neustále vyvíjí spolu s jedincem - 

je to měnící se entita, avšak z pohledu vývoje pozorovatelná v čase. Změny se nedějí 

nárazově a skokově, ale dochází k nim postupně po menších částech. Jedinci, kteří jsou 

s vybranou osobou ve styku, proto její identitu většinou dobře znají a vědí, jaké atributy 

a charakteristiky se s ní mají asociovat. V tomto kontextu lze tedy identitu zjednodušeně 

charakterizovat jako kombinaci fyzických vlastností, osobnostních faktorů a způsobu 

reprezentace definující konkrétního jedince. Jiná situace ovšem nastává při pohledu do 

online prostředí. Internet, potažmo všechna digitální média, svým uživatelům umožňují 

být do určité míry anonymní. Tato míra je vždy závislá na rozličných faktorech – zájmu 

samotného uživatele, na zařízení, které pro přístup k Internetu používá či na typu sítě, 

komunity nebo aplikace, ve které uživatel působí. Jedna osoba často vlastní několik e-

mailových schránek, vícero profilů - na různých sociálních sítích či jedné jediné, pokud 

se jedná o příznivce her tak také jednoho nebo více avatarů, uživatelských profilů ve 

fórech, diskuzích apod. Internet a digitální komunikace obecně tak často umožňují 

vytvářet reprezentace jedince, které jsou mírně či zcela odlišné od jeho skutečné 

charakteristiky. Vybrané definice vzniku a tvorby online identit jsou jen zlomkem ze 

všech existujících, jejich překryv v klíčových aspektech však vhodně ilustruje základní 

společné principy, které různí autoři vnímají nezávisle na sobě. 



 

47 

 

Wood a Smith identitu definují jako komplexní sociální konstrukt, sestávající 

z několika faktorů – toho jak vnímáme sami sebe, jak chceme, aby nás vnímali ostatní a 

jak nás vnímají doopravdy. Právě faktor kontextu další osoby je podle nich klíčový, kdy 

v rámci interakcí dvou či více osob tváří v tvář patří mezi rozhodující elementy, 

ovlivňující formování pohledu na identitu někoho jiného, prvky jako jsou pohlaví, rasa, 

oblečení či nonverbální komunikace jedince. V kontextu online identity je potom podle 

nich rozhodující, do jaké míry je používaná technologie schopná přenést zkušenost 

spojení s ostatními. Vnímání se také liší člověk od člověka. Jako příklad uvádějí, že 

zatímco někdo při pohledu na počítačovou obrazovku prohlásí, že zobrazený text jsou 

jen slova, jiní za těmito slovy mohou vnímat charakteristiku druhé osoby. Podle nich je 

míra promítání konkrétních elementů skutečného života jedince do podoby jeho online 

identity zcela individuální a liší se člověk od člověka. Právě to je důvod, proč nám 

Internet umožňuje mít větší kontrolu nad tím, jak definujeme a prezentujeme svoji 

digitální identitu (Wood, Smith, 2005; 56-58). Ve své knize autoři zmiňují také výzkum 

Sherry Turkle, profesorky na katedře sociálních věd na univerzitě v Massachusetts a 

vysvětlují, proč jej pokládají za důležitý. Podle ní počítače umožňují uživatelům 

prozkoumávat vícero rolí a k tomuto prozkoumávání je i mimoděk podněcují, což 

autorka pokládá v důsledku za pozitivní efekt, protože mnohé z těchto rolí nelze 

v běžném životě naplňovat, přitom nám tyto pomáhají získat novou perspektivu pohledu 

na svět i sebe sama (Turkle in Wood, Smith, 2005; 58-59). 

Podle autorů hraje klíčovou roli ve věci utváření online identity především jazyk 

– ten je totiž všudypřítomným univerzálním nositelem charakteristik identity a dokonce 

jediným elementem identitu utvářejícím v případě komunikace čistě textového 

charakteru. Avatar, pokud jej uživatel používá, slouží v tomto kontextu pouze jako 

sekundární, popř. doplňující indicie. Do stejné skupiny autoři řadí také profilové 

biografie, podpisové vzory či uživatelská jména. Vybraným pseudonymům přitom 

přisuzují zvláštní význam – podle nich často reflektují vybrané aspekty jedincova života 

a jejich důležitost dokládají tím, že mnoho uživatelů např. diskuzních fór vnímá použití 

stejného nicku někým jiným jako ohrožení vlastní digitální identity. Věnují se také 

otázce anonymity, kdy vnímají, že existuje nespočet situací, ve kterých preferujeme 

soukromí před upřímností. Zmiňují přitom např. možnost vyjadřovat nepopulární 

názory či zpochybňovat konvenční myšlení. Jsou si však vědomi i souvisejících 
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neblahých následků ve smyslu zbavování se zodpovědnosti či v horších případech 

páchání zločinů (tamtéž; 61-65). 

 Podobnou optikou na online identitu pohlíží autorky Hanna a De Nooy, 

jazykovědkyně a profesorky na univerzitě v Queenslandu. Podle nich umožňuje 

internetová komunikace oproštění se od zvyklostí a omezení skutečného světa a 

umožňuje jedincům stát se, kým chtějí. Klíčovou roli při přiřazování atributů 

vybranému jedinci či skupině uživatelů přitom opět sehrává jazyk a způsob vyjadřování. 

Ten je podle autorek úzce spjat s kulturními kořeny komunikátora a jejich projevy, jako 

je např. formálnost textu, jeho rétorika či skryté hodnoty, které se v rámci online 

komunikace často i zcela nevědomě projevují. Přesto díky chybějícím atributům, jako je 

výraz obličeje či tón hlasu, nejsou v důsledku tolik evidentní. Zmiňují také, že současná 

komunikace je do značné míry determinována obličeji a tvářemi – ty slouží jako záruka 

existence identity a vyvolávají u druhé komunikující strany pocit jistoty. Na Internetu je 

však identita tvořena interakcemi s okolím, nejčastěji tedy komunikací samotnou. 

Ačkoliv nerozporují definici anonymity jako takové, vnímají, že současná podoba 

diskuzních fór a chatovacích místností, ve kterých je jedinec reprezentován konkrétním 

uživatelským jménem, které zamezuje např. automatickému rozpoznání věku, pohlaví či 

národnosti, nedává vzniknout ani podmínkám pro absolutní anonymitu (Hanna, De 

Nooy, 2009; 120-127). 

 Roli vytváření identity do vztahu her a herního prostředí dávají Rutter a Bryce, 

podle kterých samotný akt hraní probíhá v kontextu existujících sociálních a kulturních 

sítí, ať již přímo v dané lokalitě, nebo zprostředkovaně na dálku skrze různé sítě. Podle 

nich plyne hráčům z navazování nových kontaktů mnoho výhod, např. v podobě 

výměny zkušeností či vzniku nových přátelství. Stejně jako v předchozích případech je 

klíčovým atributem existence komunity přátel a vytváření identity v této komunitě 

jazyk. Samotná podoba identity je opětovně vázána na sociální struktury a normy, autoři 

jako příklad uvádějí sociální třídu, pohlaví jedince či jeho etnicitu, kromě nich však jako 

ovlivňující faktory zmiňují i materiální statky a jejich užívání. Hraní jako takovému 

autoři přisuzují funkci upevňování a utváření vlastní identity v závislosti na 

konzumovaném obsahu, což ve výsledku vede k experimentování s rozdílnými 

charakteristikami přiřazenými jednotlivým herním postavám, v různých prostředích či 

skrze komunikaci s jinými hráči obecně (Rutter, Bryce, 2006; 166-177).  
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Všechny zmíněné koncepce utváření sociologické identity poukazují na to, jak je 

důležité, aby formovaná entita (i kdyby odlišná od skutečnosti) byla unikátní a jasně 

definovaná – jedině tak totiž může charakterizovat konkrétního jedince a sloužit poslání 

jeho reprezentace v digitálním prostředí. Naše digitální identita je přitom čím dál více 

svázána s technologiemi, které nám ji pomáhají utvářet, a proto je jejich fungování 

potřeba co nejlépe porozumět, aby mohl člověk o svoji identitu náležitě pečovat a 

v důsledku ji i chránit (Buckingham, 2008; 42-44). 

V kontextu zkoumaného tématu je ale potřeba zmínit i druhý pohled na 

problematiku identity – její definici z technicko - právního hlediska, které je ve 

výsledku pro tuto práci více zavazující. Zatímco to sociologické zkoumá primárně 

komunikační a jazykové aspekty tvorby identity, které jsou důležité z důvodu 

porozumění budování digitální repliky jedince (ve smyslu souboru vnímaných hodnot) a 

jsou nedílnou součástí reprezentace každého z nás v online prostředí, technicko – právní 

hledisko lze vnímat jako komplementární část celistvé identity jedince. Skládá se ze 

souboru informačních údajů, vedoucích k jednoznačné identifikaci uživatele. Mezi tyto 

údaje lze zařadit informace osobního či soukromého charakteru, jako jsou např. jméno, 

příjmení, adresa, e-mailové adresy, uživatelská jména, přístupová hesla, čísla kreditních 

karet a mnohé další. Teprve kombinací obou přístupů vzniká skutečná a úplná digitální 

identita – dojde-li ke zcizení většiny údajů, hrozí reálně zcizení či poškození online 

identity ve smyslu entity jedince. Důvodem, proč bývají primárním terčem útočníků 

zmíněná identifikační a transakční data, je jejich relativně snadná zneužitelnost. 

Potenciálnímu škůdci k nim stačí získat přístup jen krátkodobě, replikovat je a následně 

po vlastní ose způsobit zamýšlenou škodu, např. vybrat peníze z účtu nebo změnit 

přístupová hesla k některé z obětí používaných webových stránek a zamezit tak jejímu 

přístupu na web. V případech zcizení identity sociologického typu, jde naopak ze strany 

útočníka častěji o dlouhodobě plánovaný proces, v rámci kterého se snaží o své oběti 

získat maximum informací, napodobit její chování a v nestřeženém okamžiku se za ni 

začít zcela vydávat. Důraz přitom klade na to, aby si poškozený ničeho nevšiml po co 

nejdelší dobu, ideálně vůbec. 
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3.2 Co znamená ztráta online identity a lze se jí bránit? 

Předcházející podkapitola ukázala, jakým způsobem identita v prostředí 

Internetu vzniká a jaký vliv na její výslednou podobu má kulturní prostředí a nejbližší 

okolí jedince. Přiblížila také definici identity z pohledu technicko – právního hlediska a 

vysvětila, jak spolu oba přístupy úzce souvisí. Dojde-li ke zneužití některého 

z identifikačních údajů, je to bezpochyby nepříjemné, nemusí se však jednat o zásadní 

zásah do života jedince. Horší varianta nastává v případě, dojde-li k odcizení všech 

nebo většiny údajů najednou. Tehdy hovoříme o úplné krádeži identity. V takovém 

případě postiženému hrozí, že útočník zneužije získané přístupy nejen v krátkodobém 

horizontu ke svému rychlému finančnímu obohacení, ale i v tom v dlouhodobém např. 

k poškození dobrého jména oběti či ke spáchání jiných trestných činů pod rouškou 

identity poškozeného. Příkladem budiž založení nového účtu na jméno oběti, na který si 

útočník bude zasílat finanční obnosy získané od jiných poškozených osob. Hrozba 

tohoto charakteru se přitom netýká pouze jednotlivců, stejnou měrou mohou být 

ohroženy i firmy. Mezi nejčastější způsoby získávání informací tohoto typu patří ze 

strany hackerů přímé útoky na firemní databáze s uživatelskými daty, vytváření a 

distribuce phishingových stránek či sběr informací za pomoci počítačových či 

mobilních aplikací, widgetů a rozšíření, které si uživatelé dobrovolně stahují a instalují 

(Bidwell, 2002; 10-18). 

Pokud už k odcizení identity došlo, je rozhodujícím faktorem úspěchu jejího 

navrácení původnímu majiteli a prevence další újmy poškozeného rychlost jednání. 

Nepsaným pravidlem pro včasné odhalení podvodu je pravidelná kontrola stavu 

bankovních účtů a identifikace odchozích plateb. V případě zjištění neautorizovaných 

transakcí se za automatickou preventivní aktivitu považuje kontaktování finanční 

instituce, u které jsou vedeny platební karty, za účelem jejich blokace a storna 

proběhlých transakcí, stejně jako změna hesel u všech webových služeb, ke kterým 

mohl pachatel eventuálně získat přístup. Tím se zamezí i případným dalším problémům, 

souvisejícím např. s vyhrožováním blízkým osobám z e-mailového účtu postiženého či 

rozesíláním podvodných e-mailů na všechny uložené adresy (tamtéž; 272-286). 

Svůj podíl na zvyšující se potřebě ochrany identity a prevence jejího zneužití má 

i samotný Internet a jeho neustálý vývoj, v rámci kterého jsme ze strany provozovatelů 
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rozmanitých služeb, jako jsou např. sociální sítě či služby na sdílení videí a obrázků, 

nenásilnou formou nuceni uveřejňovat o sobě nejlépe co možná největší množství 

informací, často relativně osobního charakteru. Jako záminku, proč bychom něco 

takového měli vůbec dělat, služby nejčastěji uvádějí, že je to kvůli větší zábavě s přáteli, 

personalizovanému seznamu profilů jednotlivců a firem, které mi budou doporučeny ke 

sledování či celkovému zkvalitnění a zpříjemnění používání služby. Uveřejňování 

informací osobního charakteru se nezřídka děje i bez našeho vědomí, v závislosti na 

jednoduchosti a pochopitelnosti nastavení soukromí té které webové služby. S postupem 

času a pod vlivem okolí má navíc obezřetnost ve věci uvážlivého sdílení osobních 

informací spíše upadající tendenci, což jen prohlubuje míru atraktivity podobných 

služeb pro zloděje identity. Roboty vyhledávačů, schopné indexovat veřejně dostupné 

údaje z jednotlivých profilů, v důsledku sběr osobních dat ve velkém ještě usnadňují.   

O tom, že otázka bezpečnosti, ochrany identity a prevence zneužití osobních 

údajů na Internetu bude aktuální i za několik let, svědčí i závěry knihy s názvem The 

New Digital Age autorů Erica Schmidta, výkonného předsedy společnosti Google a 

Jareda Cohena, ředitele divize Google Ideas. Autoři se ve svém právě vydaném díle 

zamýšlejí nad budoucností Internetu v nadcházejících letech a konstatují, že se i nadále 

budeme setkávat s případy využívání této technologie ve věci dobrých i špatných účelů, 

tak jako tomu bylo doposud – jen ve větším množství. Internet je podle jejich slov 

“největším anarchistickým experimentem lidstva“
52

 – protíná se tu totiž několik 

zdánlivě protichůdných rovin. Na straně jedné je Internet platformou, která umožnuje 

firmám i jednotlivcům stírat kulturní i geografické hranice a na straně druhé se jedná o 

prostředí, ve kterém mají vlády zemí s více či méně demokratickými režimy touhu 

kontrolovat a ovlivňovat dostupnost informací. Jako světlý bod budoucnosti dále 

zmiňují ověřené digitální identity, na základě kterých si uživatelé budou budovat svoji 

reputaci v kontrastu s odosobněním konkrétních uživatelů v kontextu určitých situací. 

Jako příklad uvádějí, že bude např. možné si najmout novináře, jehož jediným 

identifikátorem bude registrační číslo. Autoři neopomíjejí ani problematiku 

kybernetické války, terorizmu, cenzury či možné skutečné války, zčásti realizované 

skrze digitální média. Jako klíčovou v dalším vývoji vnímají roli politiků, coby osob 

s rozhodujícími pravomocemi a často nedostatečným stupněm technických znalostí pro 

správnou implementaci efektivních řešení. V neposlední řadě poukazují na komunikační 

                                                
52 v originálu „the largest experiment involving anarchy in history“ 



 

52 

 

platformy, které svým uživatelům pomáhají zvyšovat efektivitu, avšak kriticky 

dodávají, že je potřeba si zvykat na čím dál vyšší invazivnost těchto platforem, která je 

běžnou součástí principu jejich fungování – ve velkém sbírají naše fotografie, 

zaznamenávají komentáře a jiné interakce, stejně jako mapují seznam přátel a to vše 

agregují do indexovatelných databází (Shankland, 2013). Dohledatelnost a 

provázatelnost takových informací pak v důsledku může, ve špatném kontextu, působit 

nevhodně a poškodit naše digitální já, nemluvě o velice snadné zneužitelnosti takových 

informací, pokud nejsou dostatečně chráněny. 

Některé ze zmíněných skutečností se začínají do jisté míry projevovat již nyní, 

příkladem za všechny je snaha o větší kontrolu nad obsahem Internetu a jeho regulaci 

nejen v nedemokratických režimech. Důvod je zřejmý – co možná největší omezení 

působnosti kriminálníků a zločinců v prostředí Internetu. Předpokladem pro nastolení 

takové situace je přitom v zásadě přeprogramování sítě do zcela nové podoby, která 

umožní hackerským útokům na různých úrovních nejen lépe předcházet, ale zpětně je i 

efektivněji stopovat, pokud to bude třeba. Objevil se dokonce návrh na větší zapojení 

poskytovatelů Internetu, kteří by mohli proaktivně procházet všechny odesílané a 

přijímané packety
53

 svých klientů a hledat v nich náznak nelegální činnosti. Zásadní 

slovo v této diskuzi budou bezpochyby mít vlády vyspělých zemí, zainteresované 

nadnárodní korporace a v neposlední řadě i rozmanité aktivistické skupiny. Je přitom 

potřeba si uvědomit, že všechny tyto aktivity v důsledku rozšiřují pole působnosti 

organizací, jako je např. FBI, které ve jménu bezpečnější budoucnosti začínají ve 

velkém sbírat údaje typu používaných e-mailových adres či historie procházení 

Internetu jednotlivých uživatelů. Alespoň částečná internetová anonymita tak jak ji 

známe dnes tak podle všech dosavadních indicií může být během několika let jen 

artefaktem minulosti (Morozov, 2011; 218-225). 

3.3 Hackeři – kde se vzali a kdo jsou? 

Moderní chápání termínu hacker je i díky nesprávnému výkladu slova v médiích 

přisuzováno internetovým zločincům, kteří se nabourávají do cizích počítačových sítí, 

zneužívají kreditní karty svých obětí a v neposlední řadě kradou online identity nic 

                                                
53 packet = základní jednotka informace, utvářející komunikaci mezi klientským zařízením (domácí 

počítač) a vzdáleným serverem (webová stránka) 
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netušícím uživatelům internetu (viz předcházející podkapitola). Původně a správně má 

však tento termín zcela odlišné konotace. Jednou z nejznámějších osobností, věnujících 

se tematice hackerů, hackingu a všemu s ní souvisejícímu, je spisovatel Steven Levy, 

dlouhodobě se zabývající bezpečností na Internetu. Ten termínem hacker historicky 

odkazuje především ke studentům MIT
54

 v 60. letech, které přirovnává k vizionářům, 

dobrodruhům či umělcům své doby, kteří se nebáli riskovat. Mluví o jedněch z prvních 

hackerů vůbec. Podle Levyho měli neskonalou touhu co možná nejvíce porozumět 

technologiím. Reprezentovali bojovníky za svobodu a myšlenka volně šiřitelných 

informací pro ně byla to nejdůležitější. Mimo ni vnímali jako integrální součást 

hackerské etiky také neomezený přístup k počítačům, podporovali decentralizaci a 

nedůvěru k autoritám a tvrdili, že hackeři by se měli soudit jen podle jejich dovedností, 

nikoliv např. vzdělání, věku či pohlaví. Zastávali dokonce názor, že i v případě, kdy 

jsou informace někým vlastněny, tak jejich neinvazivní procházení nikomu neškodí. 

Tím odkazovali k chybám, které byly součástí nedokonalého softwarového kódu a které 

jim umožňovaly získat přístup k vytouženým datům (Levy in Galloway, 2004; 151-

152). 

Opačný náhled na hackerskou komunitu přichází až v polovině 80. let 20. století, 

konkrétně v roce 1985, kdy časopis Time označil existenci počítačových virů za pokus o 

sabotáž. Následovala série vyšetřování prominentních osob hackerské scény, která 

vyústila roku 1986 v sepsání manifestu hackerem, který si přezdíval The Mentor. 

V prohlášení stálo: „My prozkoumáváme… a vy nás označujete za zločince. Hledáme 

poznání… a vy nás označujete za zločince. Existujeme bez ohledu na barvu pleti, 

národnost či náboženské vyznání… a vy nás označujete za zločince.“
55

 K významné 

změně chápání termínu došlo v lednu roku 1990, kdy proběhl útok na systémy 

společnosti AT&T. Od té doby jsou hackeři často vnímáni jako teroristé a jedinci 

vkrádající se do cizích počítačů za účelem akumulace vlastního zisku. Definitivní 

změnu chápání slova hacker potvrdil v roce 1999 prezident Clinton, který jej 

v negativním významu slova použil v průběhu svého vystoupení, ve kterém odsoudil 

kybernetické útoky, při kterých skupina jednotlivců pronikla do vládních i soukromých 

firem, aby kradla či ničila informace, zneužívala bankovní účty postižených osob či 

                                                
54 MIT = zkratka pro Massachusetts Institute of Technology 
55 v originálu „We explore… and you call us criminals. We seek after knowledge… and you call us 

criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias… and you call us 

criminals.“ (podle The Mentor in Galloway, 162) 
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vyhrožovala použitím destruktivních kódů, pokud nebude vyhověno jejich požadavkům 

(tamtéž, 156-157). Neblahé zkušenosti, které byly zapříčiněny selháním několika 

konkrétních jedinců, tak změnily vnímání celé komunity. 

Jak přitom bylo naznačeno dříve, samotný princip hacků a hackování v pravém 

slova smyslu se odehrává v naprosto jiné rovině. Hack je vnímán jako elegantní trik, 

využívající již existujících technologií jiným způsobem, než ke kterému byly tyto 

určené, jde o pilování drobností k funkční dokonalosti. Jeho definicí by bylo, že musí 

být jednoduchý, nepovolený a ve své podstatě koncepčně na absolutní výši. I na tomto 

příkladu je dobře vidět, do jaké míry se oba významy termínu od sebe odlišují – zatímco 

hacker jako počítačový útočník musí především schopně plánovat a umět věci 

organizovat (spouštět skripty apod.), hacker jako jedinec toužící po technologickém 

perfekcionismu musí především mistrně myslet. V průběhu let prošlo hackerské 

uskupení díky vývoji počítačů, jeho rozdílnému vnímání veřejností a různým 

přelomovým okamžikům vývojem, v rámci kterého lze charakterizovat sedm 

pomyslných stádií, potažmo komunit. První stádium charakterizuje již zmiňované 

uskupení jedinců, kteří nejčastěji operovali s univerzitními počítači, zabírajícími 

mnohdy celá patra či místnosti. V rámci druhého stádia se začali objevovat hackeři, 

které zajímaly počítačové součástky – hardware. Jednalo se o pionýry decentralizace 

výroby počítačových součástek. Třetí fázi naopak charakterizují hackeři, které 

fascinoval software. Zatímco se tedy jejich předchůdci snažili zlepšit parametry a výkon 

hackovaných přístrojů z pohledu součástek, oni se snažili odladit kód, který tyto stroje 

ovládal. Čtvrté stádium je definováno vznikem hackerů, kteří nabourávají cizí systémy, 

ne vždy však nutně se zlými úmysly. V rámci tohoto stádia získává slovo hacker dvojí 

význam a vzniká nové označení cracker, referující k jedincům se záškodnickými cíli. 

Páté stádium popisuje vznik „mikroserfů“ – hackerů, kteří se z komunitního a typově 

undergroundového prostředí, přesouvají díky svým technickým schopnostem kvůli do 

nadnárodních korporací jako je např. Microsoft. Šesté stádium je charakterizováno 

hackery, jejichž primárním cílem je vývoj a optimalizace softwarového kódu typu open 

source. Úspěch a popularitu této fáze dobře ilustruje nástup Linuxu coby hlavního rivala 

operačního systému Windows od Microsoftu. Poslední stádium zachycuje vznik 

hacktivistů coby samostatně fungujícího hnutí, snažícího se poukázat na chyby či 

nepravdy stávajících politických systémů či nekalé praktiky nadnárodních společností. 

Jednotlivá stádia je potřeba chápat v kontextu utváření komunity hackerů jako milníky, 
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vytyčující nově vznikající směry, kterými se příznivci hnutí mohli ubírat. Neplatí však, 

že by se jednotlivé typy hackerů vzájemně neprolínaly – někteří hackeři našli zalíbení 

v nových a doposud nevyzkoušených oblastech hackování a zařadili je po bok svého 

stávajícího zaměření, zatímco jiní se i nadále věnovali či věnují tomu, co je do 

komunity hackerů původně přilákalo (Jordan, Taylor, 2004; 7-17). Hackeři coby 

záškodníci (tedy crackeři) z pohledu vývoje hnutí tedy zastupují pouze jednu skupinu ze 

sedmi, zatímco ty ostatní skupiny mají tendenci konat obecné dobro a pomáhat 

společnosti jako celku posouvat ve smyslu schopností a vědomostí neustále dopředu. 

Invence hackerů mnohokrát vedly k významnému zvýšení funkčního užitku konkrétní 

počítačové technologie, ať již z pohledu hardware, nebo software. Nemalou měrou se 

zasloužili i o rozvoj Internetu, právě ve spojitosti s neustálým zlepšováním stávajících 

řešení a systémů. 

3.4 Internet jako síť a protokol 

Princip existence a chování hackerů dobře vysvětluje Alexander Galloway. 

Podle něj je současná počítačová společnost určována tzv. protokolem. Ten definuje 

jako uskupení pravidel definujících technický standard a přirovnává jej k objektu. 

Protokol podle něj reguluje tok informací, usměrňuje vývoj, kóduje vztahy a přátelství a 

spojuje jedince dohromady. Autor jej vnímá jako uskupení instrukcí sloužících 

k sestavení a interakci jednotlivých objektů – bez protokolu by neexistoval Internet, jak 

jej známe, ani nám známé konvence jeho využívání. V neposlední řadě má určující vliv 

na preferenci jednotlivých digitálních sítí před jinými (Galloway, 2004; 74-75). Je to 

mimo jiné z toho důvodu, že usnadňuje spojování autonomních entit, podporuje lokální 

a ne centralizovanou participaci a je výsledkem distribuovaného chování (tamtéž; 82). 

Galloway hackery přirovnává k těm, kteří znají protokol nejlépe ze všech a snaží se 

skrze něj posunout dále. Složitost ukotvení termínu vysvětluje tím, že samotný princip 

fungování protokolu dal záminku ke vzniku hackerů, kdy oni sami jsou zároveň jeho 

„produktem i loutkami“ (tamtéž, 158). Autor tím odkazuje k faktu, že technologický 

princip fungování Internetu zavdává podmínky pro vznik skupiny jedinců se stejnými 

či podobnými zájmy, kteří mají nadstandardní technické schopnosti a mohou je v rámci 

systému využívat ke svému prospěchu, sami se však do určité míry stávají jeho 

vlastními otroky. 
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Princip protokolu dobře ilustruje, proč mnoho hackerů nepovažuje nabourávání 

se do cizích systémů za špatné, bez ohledu na to, jestli za jeho činem byly dobré či 

špatné úmysly. Protokol samotný lze totiž vnímat jako možnost či příležitost – cokoliv 

může být v rámci protokolu uděláno, nemůže být z podstaty věci špatné, protože kdyby 

to tak bylo, protokol samotný by takové situaci zabránil. Je to právě faktor možnosti, 

který přebíjí myšlenku neetičnosti vykonávaných aktivit – častým argumentem ze 

strany hackerů je, že je chybou konkrétního uživatele, kolik informací o sobě sám 

zveřejnil, či v případně společností, že nedostatečně zabezpečily spravovaná data. 

Hackeři se neřídí pravidly, názory či pocity, určující pro ně je, čeho lze fakticky 

dosáhnout – a pokud toho lze dosáhnout, pak je to skutečné. Analogií tohoto myšlení by 

byla otázka, zda lze proniknout do počítačového systému, ne zda je to správné či zda na 

to má daný hacker právo (tamtéž, 168). Protokol se dotýká i související otázky 

vlastnictví a přístupu – jeho zdrojový kód je sám o sobě volně přístupný a šiřitelný
56

, 

což odpovídá přesvědčení, že pouze existence přístupu dává vzniknout příležitostem a 

možnostem. Proto jsou pro hackery uzavřené systémy (např. operační systém iOS u 

telefonu Apple iPhone či nemožnost nadále využívat možností OtherOS na PS3 po 

aktualizaci software) z pohledu jejich zájmu tak lákavé – odmítají totiž myšlenku 

limitovaného přístupu k technologiím. Hackování tak v důsledku nemá za primární cíl 

poukázat na bezpečnost či nedostatečnou ochranu systémů, ani nepředkládá definitivní 

odpověď na otázku vlastnictví informací, ale umožňuje skrze zdrojový kód ovlivnit 

dosažení nových, doposud netušených možností (tamtéž, 171-172). 

Schopnost porozumět protokolu má podle Gallowaye své nesporné výhody, 

mezi které patří například efektivita hackerů při řešení různých situací. Lze ji 

demonstrovat na jejich schopnosti pracovat jak samostatně nebo v malých skupinách, 

tak i být součástí velké sítě rozptýlené po celé planetě, která se dočasně zformuje za 

účelem dosáhnutí jednoho jediného cíle, kdy po jeho splnění opět veškeré vazby vymizí 

(tamtéž, 159-160). Právě schopnosti jednotlivce jsou vnímány jako jeden ze základních 

stavebních kamenů hackingu. Přesto mají hackeři tendence se stávat součástí skupin o 

několika členech, nejčastěji z důvodu co nejrychlejšího dosažení společného 

vytyčeného cíle. To dokládá mimo jiné i článek z roku 1988 v časopisu Phrack
57

, který 
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zmiňuje na 130 hackerských skupin. Lze přitom očekávat, že se jednalo jen o ty 

nejznámější a mnoho dalších tak nebylo vůbec evidováno (tamtéž, 161). 

Je zřejmé, že povaha sítí (protokolu) předurčuje existenci obou skupin hackerů i 

v blízké budoucnosti
58

. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že jen během posledního půl roku 

se uskutečnilo několik pokusů – více či méně úspěšných - o napadení významných 

společností počítačovými záškodníky. Mezi poškozené firmy patří např. internetový 

prodejce oblečení a doplňků Zappos, profesní sociální síť LinkedIn či nejznámější 

služba na správu poznámek Evernote. V dubnu tohoto roku to pak byla společnost 

LivingSocial, zaměřující se na oblíbené slevové kupony. Ta byla nucena uveřejnit 

zprávu, informující o neoprávněném přístupu k serverům společnosti, které obsahovaly 

uživatelské údaje. Hackeři se tímto krokem zmocnili databáze obsahující záznamy o 50 

milionech zákazníků a získali tak jejich plná jména, e-mailové adresy, data narození i 

zašifrovaná hesla. Podle vyjádření společnosti nedošlo k získání ani kompromitování 

údajů o kreditních kartách uživatelů ani provedených platebních transakcích, které měly 

každá svoji samostatnou databázi a nebyly útokem nikterak dotčeny. V kontextu 

průniku do PSN je vhodné zmínit, jakým způsobem se k nastalé situaci firma postavila. 

CEO společnosti poslal všem zaměstnancům dopis, jednoduše popisující, co se vlastně 

stalo. Vysvětlil, jaké dopady to na fungování firmy bude v následujících dnech mít, kde 

mohou zaměstnanci získat o celém incidentu více informací a na jakou adresu se mají 

obrátit s doplňujícími dotazy. Připomněl také, jaké je poslání společnosti a jakým 

způsobem se staví k péči o uživatelské informace. Zároveň nechal připravit e-mail pro 

zákazníky, ve kterém je detailně o situaci informoval a jasně deklaroval, k jakým 

informacím útočníci získali přístup a k jakým nikoliv. Za nastalou situaci se omluvil a 

vysvětlil, jakým způsobem proběhne obnova hesla a na jaký typ podezřelých aktivit si 

uživatelé mají dávat pozor (Swisher, 2013). Z pohledu nezaujatého pozorovatele této 

                                                
58 o fascinaci tematikou hackingu v obecné rovině svědčí i fakt, že pro nadcházející generaci konzolí 
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elektronická zařízení. Může se tak napojovat např. na telefonické sítě, do bankomatů, semaforů či 

bezpečnostních dveří. Tyto hacky následně ovlivňují další vývoj hry, rozvíjení klíčových momentů a 

celkové směrování děje. Jakkoliv autoři titulu uvádějí, že se ve smyslu hackingu hra skutečnosti podobá 

jen v určitých aspektech a neodráží realitu jedna ku jedné, aby byl titul co nejvěrnější, jsou nápady na 

jednotlivé hacky konzultovány s bezpečnostní firmou Kaspersky Lab, která vývojářům pomáhá určit, co 

je v rámci herního světa ještě přípustné a co už nikoliv (Kietzmann, 2013). Není to navíc poprvé, co hra 

jako jeden z mechanismů postupu hráče v příběhu využívá hackingu. Na podobném principu, i když s 

menší hloubkou významu hackingu ve hře, staví např. hráčskou komunitou oblíbená série Deus Ex či 

některé z herních adaptací příběhů agenta 007 
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kauzy mi zvolený způsob komunikace přijde správný a jako zákazník společnosti 

poškozené napadením hackerů bych takový přístup a podobný e-mail jednoznačně 

ocenil. 
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4 Výzkumná část 

Tato kapitola se věnuje odůvodnění výběru a popisu zvolené analytické metody 

a seznamuje čtenáře s klíčovými mechanismy jejího nastavení a průběhu. Dále mu 

předkládá vybrané ukázky uživatelských příspěvků, na kterých demonstruje 

identifikovaná témata a kódy a v závěru sumarizuje zjištěné skutečnosti a dává je do 

širších souvislostí. Cílem výzkumu je zjistit pohled diskutujících uživatelů na 

společnost SONY v době krátce po průniku hackerů do PlayStation Network a následně 

po představení balíčku „Welcome Back“. Výzkum samotný ze souboru diskuzních 

příspěvků relevantních tématu. 

 

4.1 Odůvodnění výběru metody 

Jak bylo naznačeno v úvodu této diplomové práce, zamýšlenou výzkumnou 

metodou měla být diskurzivní analýza. Pro její volbu jsem se rozhodl na základě 

předvýzkumu provedeného na vybrané části analyzovaných příspěvků v průběhu 

sestavování tezí. Jak uvádí Trampota, mezi její hlavní přednosti patří zaměření na vyšší 

rovinu analyzovaných textů a na vztah mezi mediálními sděleními a sociálními silami 

ovlivňujícími prostředí, ve kterém tato vznikají. Důraz je přitom kladen na odhalování 

mocenských pozic a vztahů, které se v textech objevují a na jejich vliv na utváření 

mediálních sdělení (Trampota, Vojtěchovská, 2010; 169). Avšak při hlubší analýze 

všech diskuzních příspěvků, zahrnutých do zkoumání, se tato metoda ukázala jako 

nevyhovující. Možný vliv mocenských pozic na analyzované texty, který byl 

sledovatelný na vybraném vzorku příspěvků, se totiž v rámci pozdějšího zkoumání 

nepotvrdil jako existující v celém či alespoň převažujícím spektru kompletní datové 

sady příspěvků. S ohledem na danou skutečnost bylo pravděpodobné, že by pokračování 

ve výzkumu zvolenou metodou nepřineslo relevantní závěry. 

Hledal jsem proto adekvátní náhradu, která by byla schopna zkoumané texty 

objektivně rozebrat bez ohledu na různorodost dat se zaměřením na detail, avšak 

umožňující v případě potřeby dosáhnout i vysoké míry zobecnění. Výzkumnou 

technikou, splňující tyto předpoklady, kterou jsem se pro zmapování situace rozhodl 

využít, je tematická analýza. Ta vychází z obecné obsahové analýzy, která je 

v sociálních vědách používána jako výzkumná technika již od 50. let 20. století a může, 
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i přes své typičtější využití ve smyslu kvantitativní metody analýzy dat, nabývat i 

podoby kvalitativního zkoumání. Tento aspekt často slouží ke zvýšení citlivosti 

analyzované komunikace a v důsledku i validity jí předkládaných závěrů (Dvořáková, 

2010). Blíže se tematické analýze z pohledu její funkční koncepce a definice věnuji 

v následující podkapitole. 

 

4.2 Charakteristika metody 

Tematická analýza se nejčastěji používá k sestavení posudků a vytvoření závěrů 

o jednotlivcích, skupinách či historických událostech. Děje se tak na základě zkušeností 

s daným jevem, skrze jejich pozorování či za pomoci zkoumání klíčových charakteristik 

(Smith, 1992; 4-5). Tematická analýza díky své flexibilitě umožňuje odhalit širokou 

paletu úhlů pohledu na zkoumanou věc, k čemuž využívá struktury kódů a kategorií, 

které slouží k identifikaci jednotlivých témat. Nesoustředí se tedy jen na kvantifikaci 

použitých frází či slov, ale na identifikaci vyšších sjednocujících principů v textu 

ukrytých. Jako témata jsou označovány všechny jevy, které se určitým způsobem 

vztahují k výzkumné otázce a ve zkoumaném vzorku se vyskytují opakovaně. Samotný 

počet výskytů přitom není určující pro vnímanou důležitost tématu. Tu neurčuje ani 

míra popisnosti tématu v textu – neodvíjí se od počtu slov, který je jevu v textu 

věnován. V těchto a dalších momentech přichází na řadu aktivní role výzkumníka, který 

musí rozhodnout, jaký z jevů lze považovat za důležité téma a jaký nikoliv. Vyjma 

témat hlavních lze jevy třídit i do subtémat, platí přitom, že jedno zastřešující téma 

většinou sestává z několika subtémat. Ta nejčastěji slouží k bližší specifikaci drobných 

nuancí ve vztahu těchto témat k osobám, které jsou jejich autory. 

Tematická analýza operuje ve dvou základních rámcích – induktivním a 

deduktivním. Výzkum lze přitom realizovat za pomoci jednoho z nich či jejich 

kombinace. První jmenovaný je ve smyslu identifikovaných témat do velké míry vázaný 

na data a vyznačuje se procesem jejich kódování bez snahy je vměstnat do již 

existujícího kódovacího rámce. Tím jsou myšleny např. jiné výzkumy či pojednání na 

dané téma a již identifikovaná témata. Deduktivní rámec je naopak více spojen s osobou 

výzkumníka a jeho analytickým záměrem v daném tématu. Typickým výstupem 

analýzy provedené za pomoci druhého rámce je menší popisnost celkového datového 

vzorku a větší zaměření na jeho konkrétní detaily. Předpokládá se také existence již 
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existující výzkumné otázky (Brown, Clarke, 2006). V rámci této diplomové práce budu 

využívat kombinace principů obou rámců, vycházím totiž z již existujících výzkumných 

otázek (viz další podkapitola), mým cílem je však najít mimo jiné co nejvíce rozdílných 

názorů na věc, jejichž rozkrývání se děje právě za pomoci čtení a kódování textu. 

Další úrovní rozboru textu je sémantická či latentní rovina analyzovaného 

obsahu. V rámci sémantického přístupu se výzkumník soustředí výhradně na explicitní 

význam dat a nehledá v nich skryté významy. V podstatě se jedná o proces organizace 

dat do tematických celků, jejich sumarizaci a následnou interpretaci se snahou o 

pochopení významu jejich existence. Latentní rovinu lze popsat opačně – snaží se 

odhalit skryté předpoklady, vlivy a myšlenky, protknuté do textu skrze konkrétní 

výrazy, které stály za formováním daného názoru. V této rovině se tematická analýza 

částečně překrývá s diskurzivní analýzou, někdy také nazývanou jako tematická 

diskurzivní analýza, v rámci které jsou širší předpoklady a významy určující oporou pro 

vyjádření názoru jedince. Tematická analýza se zaměřuje buď výhradně na jednu 

úroveň, popř. na obě úrovně s tím, že jedna je v rámci analýzy dominantní. Pro účely 

mé diplomové práce budu pracovat se sémantickou rovinou textu. 

 K analyzovanému obsahu lze dále přistupovat buď skrze realistické, nebo 

konstruktivistické paradigma. Výběr paradigmatu je často první fází výzkumného 

projektu a začíná před analýzou dat jako takovou, v určitých případech se však může 

otázka epistemologie objevit i v průběhu rozkrývání témat a posunout rozbor textu do 

úrovně zájmu o jiné, konkrétní aspekty datového souboru. Realistické paradigma 

vychází z předpokladu, že jazyk odráží naše osobní zkušenosti a jejich význam, sleduje 

motivaci a psychiku jednotlivců. Konstruktivistické paradigma oproti tomu hledá 

motivátory v socio-kulturních kontextech a strukturálních podmínkách, toto pojetí se 

proto často objevuje u tematických analýz vedených v latentní rovině (tamtéž). V rámci 

analýzy jsem ke zkoumanému textu přistupoval skrze realistické paradigma. 

Samotná analýza je vedena formou šesti navazujících fází, z nichž některé jsou 

společné i pro jiné typy kvalitativního výzkumu. Prvním krokem bývá identifikace 

vzorů možného výzkumného zájmu – nejčastěji v průběhu sběru dat a závěrem výstup 

představující a vysvětlující nalezená témata. Analýza jako taková zahrnuje neustálý 

pohyb v datové bázi tam a zpět, výběr relevantních vzorků dat s klíčovými tématy a 
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průběžný zápis a rozbor jejich významu. Jedná se tedy spíše o rekurzivní, než lineární 

postup. Autorky uvádějí, že zmíněné fáze však nelze chápat jako návod, kterého je 

potřeba se striktně držet, ale jako pokyny k provedení analýzy, flexibilně upravitelné 

autorem výzkumu za účelem maximální aplikovatelnosti na cíl konkrétního výzkumu. 

Následuje představení jednotlivých kroků: 

 

1) Seznámení se s daty – tato část je společná mnoha typům výzkumů a 

představuje prvotní kontakt s analyzovaným obsahem. Důležité je přitom poznat 

data do maximální možné míry – tedy opakovaně je procházet a číst aktivním 

způsobem. To znamená hledat v nich významy, vzory a témata. Opakované 

čtení je důležité kvůli možné identifikaci nově objevených vzorů, neodhalených 

při prvním čtení. Tato fáze je ze všech šesti nejvíce časově náročná, přesto není 

dobré ji přeskakovat či být v rámci hledání témat v textu selektivní, protože se 

jedná o základní kámen celého výzkumného procesu. V průběhu této fáze si 

výzkumník zaznamenává první kódy, sloužící k pozdějšímu podrobnému 

kódování. Pokud disponuje daty zaznamenanými ve verbální podobě, je nutné 

tato nejprve převést do psaného formátu. Někteří výzkumníci proces přepisu 

považují za interpretační činnost, při které dochází k objevování významů a 

jedná se tedy v podstatě o samotný akt seznámení se s daty.  

 

2) Generování prvních kódů – začíná tehdy, když je výzkumník obeznámen 

s daty a předběžně ví, co je na nich zajímavého. Kódy identifikují nejzákladnější 

segment nebo část informace, která může být vztažena k popisovanému jevu a 

jedná se v podstatě o jejich organizaci. Oproti tématům, která jsou více široká a 

vznikají teprve v další fázi výzkumu, by kódy měly zachycovat co možná 

nejvíce rozmanitých vzorů, měly by si držet kontext (tzn. je potřeba kódovat co 

nejméně okolního textu) a je možné s nimi pracovat opakovaně, tedy např. 

použít jeden kód v rámci vícero témat. 

 

3) Hledání témat – navazuje na druhou fázi v momentu, kdy výzkumník disponuje 

seznamem všech možných kódů nalezených v datové bázi a tyto umisťuje a 

organizuje do širších celků – témat. Kódy jsou vzájemně kombinovány do 

zastřešujících skupin např. za pomoci tabulek, myšlenkových map či jiným, 

autorovi výzkumu vyhovujícím způsobem. Probíhá utváření hlavních témat a 
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jejich subtémat, může také dojít k identifikaci kódů, které zdánlivě nenáleží do 

žádného širšího tématu. Pro ty je možné vytvořit speciální kategorii, která 

poslouží jako jejich shromaždiště do doby, než se je podaří přiřadit pod již 

existující téma. Pokud přesto nedojde k jejich zahrnutí do již existující baterie 

témat, je možné je vynechat úplně (tamtéž). V této podobě se nejedná o finální 

kódy, ale o kandidáty na ně. 

 

4) Kontrola témat – tato část výzkumu zahrnuje zjemňování existujícího seznamu 

kandidátů na finální témata. Výzkumník například může dojít zjištění, že 

předpokládané téma ve skutečnosti tématem není (protože neexistuje dostatek 

datových podkladů pro jeho potvrzení), nebo může dojít ke sloučení dvou či více 

témat do jednoho, či naopak rozdělení příliš velkého tématu do vícera menších. 

Platí přitom, že kódy uvnitř témat spolu v logické rovině souvisí, zatímco témata 

samotná jsou od sebe snadno odlišitelná. Tento proces je dvoufázový – první 

fáze zahrnuje kontrolu na úrovni vybraných výňatků textu, zatímco ta druhá je 

kontrolou datové báze jako celku. Jednak z důvodu ověření validity témat ve 

vztahu k datům a také z důvodu možného objevení dalších, prvotně 

nerozpoznaných kódů a témat. Výsledný seznam témat na konci tohoto procesu 

by měl být reprezentativním ukazatelem celé datové báze. 

 

5) Určení a pojmenování témat – předposlední fáze sestává z určení podstaty 

jednotlivých témat a stanovení aspektů zachycených dat. Témata by neměla být 

příliš komplexní ani rozmanitá, důležité je také vybranou část textových obsahů 

pouze neparafrázovat, ale popsat, čím se vyznačuje, co je pro ni specifické a 

proč. Každému identifikovanému tématu je následně věnován širší prostor – 

kratší analýza, seznamující čtenáře s jeho charakteristikou a obsahem. Blíže 

představena jsou i subtémata, sloužící k lepšímu popisu hierarchie a struktury 

datové báze. Kontrolou správnosti definice tématu je schopnost jej v několika 

větách popsat. Název tématu musí být výstižný, jednoznačný a zároveň co 

nejvíce popisný. 

 

6) Tvorba reportu – závěrečná fáze výzkumu. Jejím cílem je představit čtenářům 

co nejsrozumitelnější formou výsledky zkoumání. Klíčové je demonstrovat 

identifikovaná témata za pomoci výňatků z textu – ty by měly být maximálně 
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popisné, informačně bohaté a měly by identifikované téma svým vyzněním co 

nejvíce podporovat. Závěry by měly být podány souvislou formou, jednotlivé 

prvky by na sebe měly logicky navazovat a nemělo by docházet k častému 

opakování se. Tato část analýzy by měla jasně ilustrovat komplexitu 

zkoumaného jevu a dát odpovědi na v úvodu položenou výzkumnou otázku. 

 

Autorky v rámci publikace zmiňují také možná slabá místa výzkumu. Patří mezi 

ně samotný způsob provedení analýzy – ta musí být provedena co nejdůkladněji a bez 

uspěchání, důležité je opakované čtení. Druhým bodem, na který je potřeba dávat si 

pozor, je pouhé překlopení otázek, pokládaných respondentům při osobním rozhovoru, 

do podoby témat. Dále je potřeba vyhýbat se překryvům témat a kontrolovat soudržnost 

jejich myšlenky, která musí být zřejmá i osobám neseznámeným s kompletní datovou 

bází. Čtvrtým bodem, na který je potřeba dávat si pozor, je nesoulad mezi daty a 

analytickými úsudky výzkumníka, nikdy by nemělo dojít k tomu, že si tyto odporují. 

Jako poslední autorky zmiňují nutné představení průběhu výzkumu do co největšího 

možného detailu (tamtéž). 

 

4.3 Cíl výzkumu 

V předešlé deskriptivní i teoretické části své diplomové práce jsem čtenáři 

představil, co je služba PlayStation Network, jakým způsobem funguje a proč došlo 

k průniku hackerů do jejích databází. Klíčovým aspektem přitom bylo podrobné 

poukázání na sled událostí vedoucích k útoku na společnost SONY a popis následné 

situace, která byla zátěžovou zkouškou krizové komunikace společnosti. Věnoval jsem 

se také popisu typu zcizených informací, jejich subjektivní důležitosti pro uživatele sítě 

a poukázání na magnitudu zmíněného průniku. Fakt, že se jednalo o jeden z doposud 

největších úniků osobních informací moderní doby, potom vede k otázkám souvisejícím 

s důvěrou uživatelů ve značky, jejichž výrobky si kupují a otevírá diskuzi nad tématem 

důležitosti ochrany osobních údajů, zvláště v souvislosti se vzrůstajícím množstvím 

času stráveného online a rolí sociálních sítí v našich životech. 

Výzkumná část se zaměřuje na reakce uživatelů na nastalou situaci – její 

individuální vnímání, uvědomění si možného ohrožení identity jedince či finanční 

dopady vůči své osobě i prověření loajality k firmě v době nesnází. Zajímá mě co 
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nejširší rozpětí uživatelských názorů a motivace jejich autorů. Důležitost těchto a 

dalších souvisejících témat podle mého názoru v moderní informační společnosti 

nabývá na významu každým dnem a do budoucnosti se bude jednat dokonce o klíčový 

aspekt vztahu jedince a vybrané společnosti, ať již přímo v rovině zákazníka či uživatele 

vybrané služby nebo produktu. Cílem mé tematické analýzy je proto zodpovědět 

následující výzkumné otázky: 

 

Výzkumné otázky: 

1)  Jaké názory na společnost SONY se u diskutujících objevují ve spojení 

s průnikem do PSN? 

2) Jakým způsobem uživatelé reagovali na představení programu „Welcome 

Back“? Jak se změnil jejich pohled na značku SONY? 

 

S ohledem na zvolenou datovou bázi (krátké představení v další podkapitole) 

očekávám, že se názory budou lišit v jednotlivostech, ale jejich základní směrování 

bude stejné či výrazně podobné. Vzhledem ke komplexnosti tématu a velikosti 

zkoumané (a mimo to existující) datové báze nezastírám, že tato analýza nemusí 

postihnout zkoumaný jev naprosto uceleně. Protože však tuto oblast vnímám jako 

prozatím neprozkoumanou, věřím, že tato sonda povede k položení důležitých otázek či 

případně inspiruje další výzkumníky k pokračující hlubší analýze tématu. 

 

4.4 Stručná charakteristika jednotlivých herních portálů 

V rámci zkoumání jsem se zaměřil na diskuzní příspěvky pod články pěti 

rozličných portálů věnujících se problematice počítačových či konzolových her. 

Důvodem pro toto rozhodnutí bylo přesvědčení, že každý z webů bude o problematice 

referovat mírně odlišným způsobem, v jiné frekvenci, zastávat rozdílné názorové 

přesvědčení a v neposlední řadě se ke článkům budou vyjadřovat odlišné cílové 

skupiny. Následující seznam slouží čtenáři k základnímu představení jednotlivých 

herních portálů: 

 

EuroGamer – původem britský webový portál, který je součástí rodiny 10 značek 

(mnoha z nich navíc s lokální působností na jednotlivých evropských trzích včetně 
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České republiky) s měsíční návštěvností všech webových stránek ve výši přes 10 

milionů unikátních uživatelů. Jedná se o klasický web zaměření na referování o 

novinkách a recenzování her 

Gamasutra – webové stránky určené primárně pro nezávislé herní vývojáře, 

specializující se na vývoj software pro počítače, konzole, mobilní telefony i sociální 

sítě. Na trhu působí od roku 1997 

Games.cz – v rámci výběru jediný český herní portál, spadající pod italskou skupinu 

Tiscali. Na trhu působí od roku 2001 coby součást širší rodiny tematických webových 

stránek, které dohromady dosahují měsíční návštěvnosti přes dva miliony unikátních 

uživatelů. Je to nejsilnější tuzemský vydavatel online obsahu týkajícího se her 

IGN – mezinárodní webový projekt spadající do širší rodiny IGN Entertainment, 

specializující se na herní a zábavný obsah, určený primárně mužské části populace ve 

věku 18-34 let (podle vlastní definice). Na trhu působí od roku 2003 

Kotaku – herní portál typově podobný formě blogu s vlastní australskou, japonskou a 

brazilskou jazykovou verzi. Silné autorské osobnosti v redakci (mezi jmény nalezneme 

bývalé zaměstnance firem, jako jsou IGN, Wired či Bungie Studios) zavdávají 

příležitostnému vedení obsáhlých názorových diskuzí pod tematicky netradičními či 

kontroverzními články                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dalším důvodem pro výběr odlišných zdrojů článků bylo, že analýza příspěvků 

bude moci být vedena ve dvou rovinách – ve vztahu k popisu nastalé situace jako 

takové a ve vztahu k tematickému vyznění článku. Druhý předpoklad se však k mému 

překvapení nepotvrdil – ukázalo se, že uživatelé se v komentářích vyjadřovali výhradně 

k tématu, nikoliv ke způsobu jeho podání redakcí toho kterého videoherního portálu. 

Jedinou výjimkou, kdy došlo v rámci diskuze k reflektování obsahu vyznění článku, 

byla nesouhlasná reakce s názorem několika redaktorů portálu IGN, kteří vinili 

společnost SONY za nedostatečné zabezpečení osobních údajů v době, kdy ještě nebylo 

zcela zřejmé, jaký bude skutečný dopad celé situace na uživatele PSN. Témata 

jednotlivých článků pak očekávatelně ovlivnila diskuzní příspěvky ve smyslu 
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probíraného tématu – uživatelé se tak bavili o průniku do databází SONY, opětovném 

zprovoznění PSN a nabídce v rámci programu „Welcome Back“. 

 Nejčastěji o události referoval web Kotaku.com, což vyplývá i z povahy jeho 

článků, které jsou krátké a mívají povahu spíše informačních aktualit, než obsáhlých 

analytických textů. Následovaly portály EuroGamer a Games.cz, nejméně článků 

tématu věnovalo IGN a Gamasutra. Webové stránky Kotaku a Games.cz se k události 

vracely i později v průběhu roku, ostatní portály tématu již mnoho prostoru nevěnovaly. 

Z pohledu počtu diskuzních příspěvků vévodí pomyslné tabulce IGN a Kotaku, což 

vyplývá z jejich popularity a povědomí mezi cílovou skupinou a velikosti potenciálního 

publika. Obsahová kvalita příspěvků jednotlivých portálů se od sebe v rámci 

testovaného vzorku zásadním způsobem nelišila, pouze IGN trpělo vyšším množstvím 

nerelevantních komentářů a vzájemným napadáním jednotlivých účastníků diskuze, tuto 

skutečnost však lze opětovně přisoudit široké audienci portálu. 

 

4.5 Analýza diskuzních příspěvků 

4.5.1 Výběr datového souboru 

V rámci výběru článků, určených pro bližší zkoumání, jsem se zaměřil na 

všechny tematicky relevantní, tedy takové, které se přímo či nepřímo dotýkaly popisu 

situace průniku hackerů do serverů služby PSN. Jednotlivé webové portály o situaci 

referovaly s odlišnou frekvencí v závislosti na povaze média, velikosti redakce i 

přisuzované důležitosti tématu v rámci ostatních událostí herní scény v dané době, 

rozhodovalo zajisté i složení čtenářské základny. Tyto aspekty však neberu v kontextu 

výsledků zkoumání v potaz a ve výzkumu s nimi dále hlouběji nepracuji. 

Sledované články jsem si, na základě provedené prvotní analýzy (pročtení textů 

článků i příspěvků a identifikace reprezentativních kódů), rozdělil pro účely svého 

výzkumu na 3 kategorie: 

1) články popisující vypnutí služby PSN, „šeptanda“ o útoku hackerů 

2) obnovení služby PSN (či jejích částí), informování o průniku (známá fakta) 

3) představení programu „Welcome Back“, benefity pro uživatele 
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Primárně z toho důvodu, že se jedná o klíčové okamžiky celé několikaměsíční 

kauzy a druhotně proto, že se mi pro tato témata, až na výjimky, podařilo najít na 

každém z pěti webů 2 relevantní články, referující o dané události, čímž jsem zvýšil 

celkový počet analyzovaných diskuzních příspěvků. Po jednom článku měly weby IGN 

a EuroGamer v případě popisu situace vypnutí PSN a jen jeden příspěvek měl portál 

Games.cz ve spojení s informováním o programu „Welcome Back“. 

 

4.5.2 Metoda sběru dat 

Metodou sběru dat bylo vyhledání tematických článků na vybraných webových 

stránkách. To probíhalo za pomoci využití funkce „Search / Vyhledat“ se zaměřením na 

vybraná klíčová slova či sousloví. Mezi ta patřily obraty jako „playstation network, psn, 

psn hack, welcome back program, geohot“ a několik dalších. 

Celkově jsem nalezl 54 článků, které se z větší či menší části dotýkaly jednoho 

ze tří výše uvedených klíčových okamžiků; se zkoumanou tématikou bylo v obecnější 

rovině spjato dalších 33 článků – celkem tedy v období od vypnutí PSN až do spuštění 

programu „Welcome Back“ bylo na pěti analyzovaných herních portálech publikováno 

87 článků. Analyzovaný časový úsek tedy pokrývá období 3 měsíců v rozmezí od 

dubna do června včetně. K danému tématu se herní portály vracely ještě několikrát 

později v průběhu roku, spojitost takových článků s klíčovými okamžiky však již byla 

jen velice volná a chyběla i prvně přítomná míra aktuálnosti události. Kritériem pro 

výběr článků do finální skupiny 27 analyzovaných byl přitom počet jejich komentářů 

(čím více, tím lépe) a co možná největší obsahová podobnost obou článků ve věci 

popisnosti nastalé situace. Předpokladem bylo, že s větším množstvím příspěvků ke 

stejnému tématu se zvětší celkový objem možných názorových proudů. Dohromady 

mělo zmíněných 27 článků celkem 6 670 příspěvků. Jedná se o velmi vysoké číslo, 

avšak je potřeba vzít do úvahy, že valná většina příspěvků byla v rámci prvního třízení 

za účelem hledání relevantního vzorku vyřazena, protože nevyhovovala nutným 

kritériím. Mezi ta patřila věcnost příspěvku – ten musel být relevantní nastalé situaci 

jako takové, nespadal do kategorie tzv. „flamewars“
59

 či „trollingu“
60

 a v neposlední 

                                                
59 na Internetu hojně užívané označení pro situaci, kdy internetová diskuze překročí únosnou 

komunikační mez a dojde k vzájemnému (často bezdůvodnému) slovnímu napadání a osočování 

uživatelů. V podstatě se jedná o hádku 
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řadě nesměl nikoho urážet z důvodu rasy, sexuální orientace či náboženského vyznání 

(takový komentář v podstatě nikdy ani nesouvisel s obsahem diskuze). Pokud příspěvky 

obsahovaly vulgární výrazy, ale přinášely zajímavý pohled na věc, byly stále do užšího 

výběru zařazeny. Po dvojím pročtení všech příspěvků jsem do užšího výběru zařadil ty 

nejzajímavější z pohledu plurality a originality názorů. Tento upravený seznam čítá 

celkem 331 příspěvků a zachycuje ty nejkvalitnější komentáře s různorodými názory. I 

ty se však samozřejmě v některých ohledech překrývají, samotná analýza se tak bude 

věnovat jen vybraným ukázkám tematicky zásadních komentářů. Pracovní sešit, do 

kterého jsem si zaznamenával jednotlivé kódy a vytvářel mapu témat, existuje v tištěné 

podobě (čítá 95 stran vybraných příspěvků + 5 stran se seznamem kódů a náčrtkem 

tematických map) a na vyžádání je k nahlédnutí u autora dokumentu - z důvodu jeho 

rozsáhlosti jej nepřikládám jako vlastní přílohu práce. 

 

4.5.3 Autoři diskuzních příspěvků, použitý jazyk 

Ačkoliv si důkladná hloubková analýza komunikace jednotlivců, účastnících se 

diskuzí na videoherních portálech, v optimálním případě žádá i popis jejich osobnosti, 

v rámci mé diplomové práce se jedná o aspekt, který jsem se rozhodl blíže nezkoumat. 

Důvodem mého rozhodnutí je skutečnost, že většina profilů zůstává trvale 

nevyplněných, popř. je vyplněna falešnými údaji. Nedisponuji tak žádnými socio-

demografickými údaji o cílové skupině (tou jsou myšleni všichni aktivní účastníci 

diskuze), ani dalším typem souvisejících informací a přistupuji ke všem přispěvatelům 

jako k sobě rovným. Avšak ze způsobu používání jazyka, diskuzního jména či obrázku 

profilu lze usuzovat, že většinovými účastníky diskuzí byli muži. 

 Stejně tak neberu v potaz používaný jazyk ve smyslu jeho logického skládání do 

navazujících větných celků, množství použitých odborných výrazů, gramatické 

správnosti ani dalších souvisejících elementů. Reflektován není ani čas publikování 

příspěvku, tvořící jinak nedílnou součástí hierarchického uspořádání komunikace ve 

fórech a diskuzích, a který je např. podle doktorky jazyků Pasfield-Neofitou v 

                                                                                                                                          
60 jako trollové se v internetovém slangu označují uživatelé, kteří nacházejí potěšení v tom, že publikují 

provokativní či irelevantní diskuzní příspěvky a snaží se o vyvolání emotivních až nepříčetných reakcí 

druhé strany 
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rámci elektronické komunikace (ve formě časové známky
61

) jedním z určujících prvků 

síly deklarovaného názoru, v zástupu za sílu hlasu při mluvené komunikaci dvou či více 

jedinců (Sharifian, Jamarani, 2013; 141-142). Pro účely této diplomové práce v rámci 

příspěvků nerozlišuji jinak než z pohledu rozdílnosti názoru v nich obsaženého, jejich 

sentimentu a celkového vztahu a vyznění vůči firmě SONY. 

 

4.5.4 Proces kódování příspěvků a třídění do (sub)témat 

Analýzu jsem zahájil dvojím pročtením kompletní sady všech příspěvků a 

klasifikací užšího výběru těch, které jevily odlišnost ve smyslu obsažených názorů. Ty 

jsem z příslušných webových stránek zkopíroval do svého pracovního sešitu a roztřídil 

je podle příslušnosti k jednotlivým článkům, potažmo webovým stránkám. Držel jsem 

se přitom již zmíněného rozdělení na 3 klíčové okamžiky – jako první jsem tedy 

zaznamenal diskuzní příspěvky týkající se uzavření PSN, následovaly články o 

opětovném zahájení provozu sítě a jako poslední jsem kódoval příspěvky souvisejícími 

s programem „Welcome Back“. Protože jsem výzkumem hledal odpovědi na 2 

předmětně odlišné, přesto však související výzkumné otázky, provedl jsem hledání 

témat a subtémat celkem dvakrát – zvlášť pro první a pro druhou otázku. Sada 

přidělených kódů zůstala pro obě fáze výzkumu stejná. 

Pro každý samostatný článek jsem si připravil heslovitý výtah jeho obsahu. To 

z toho důvodu, abych v případě potřeby mohl analyzované příspěvky chápat v 

širším kontextu a snadněji korelovat identifikovaná témata s názorovým směrováním 

článku, potažmo média. Následovalo dvojí pročtení pracovního sešitu a zahájení 

přidělování kódů. Jejich pojmenování jsem odvozoval buď přímo od klíčových pasáží 

textu, nebo podle podstaty věci, kterou zastřešovaly či charakterizovaly. V rámci 

druhého čtení jsem se více zaobíral již přidělenými kódy a hledal jejich případné 

průniky či překryvy. Po kontrole správnosti a relevantnosti přiřazených kódů jsem si 

tyto vypsal na samostatné listy papíru formou seznamu a dále s nimi v rámci hledání 

témat pracoval. 

                                                
61 v originálu „time stamp“ – informační údaj o konkrétní hodině, minutě a vteřině, přidělený každému 

příspěvku systémem v momentě jeho publikování 
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 Hlubší zkoumání identifikovaných kódů odhalilo, že i přes snahu o minimalizaci 

tohoto jevu na počátku analýzy se kódy v určitých bodech překrývají. Došlo ke 

kontrolní části výzkumu, tedy k opětovnému čtení pasáží těch diskuzí, které obsahovaly 

„problémové“ kódy a v případě možnosti přidělení kódů nových, tentokrát již 

významově unikátních. Stejný postup jsem dodržel i v případě tvorby subtémat a 

následně témat. K této části úkolu jsem však pro lepší vizualizaci návaznosti a spojitosti 

jednotlivých témat a subtémat přistupoval formou nákresu. Stejně jako v případě třízení 

kódů jsem celý systém procházel opakovaně a postupně zužoval jeho strukturu. Ukázalo 

se, že postup opakovaného čtení, ačkoliv časově náročný, má v rámci analýzy své 

opodstatněné místo – výzkumníkovi pomáhá utřídit myšlenky a dává nahlédnout na 

zkoumaný fragment textu z jiného úhlu pohledu. Poslední fází byla úprava názvů témat 

a subtémat tak, aby správně reflektovala všechny identifikované kódy. 

 Pracovní sešit existuje v podobě dokumentu Microsoft Word; pro lepší 

představu jeho podoby a aplikovaných kódů nalezne čtenář jeho ukázku v příloze. Jedná 

se však pouze o ilustraci skutečného řešení – za účelem snazší práce s textem jsem si 

dokument vytiskl (s již barevně vyznačenými klíčovými pasážemi jednotlivých 

příspěvků) a kódy do něj psal během jeho procházení a pročítání ručně. K nahlédnutí 

v části dokumentu s názvem Příloha č. 1, stejně jako finální podoba tematických map, 

které obě prošly třemi fázemi vývoje, v rámci nichž docházelo k 

postupnému sjednocování témat a subtémat do nejvyšších možných zastřešujících 

celků. 

 

4.5.5 Výsledky analýzy diskuzních příspěvků 

Cílem výzkumu bylo najít co nejvíce zajímavých odpovědí na dvě předem 

definované otázky. Jako první se v rámci samostatné podkapitoly zaměřím na nalezení 

odpovědí na první výzkumnou otázku, následovat bude část věnovaná odpovědím na tu 

druhou. Původní anglické příspěvky překládám do českého jazyka a v rámci analýzy 

pracuji přímo s nimi, pro zachování maximální objektivity a správnosti kontextu však 

v poznámkách pod čarou vždy uvádím i jejich originální znění. 
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4.5.5.1 Odpovědi na výzkumnou otázku č. 1 

Znění otázky: Jaké názory na společnost SONY se u diskutujících objevují ve 

spojení s průnikem do PSN? 

Mezi identifikovaná témata a subtémata související s otázkou patří následující 

klíčové pojmy (tučně jsou vyznačena hlavní témata a za nimi v závorce uvádím italikou 

související subtémata) => SONY jako zlá korporace (nezodpovědnost, špatná 

komunikace, ztráta důvěry) a SONY jako oběť (zveličování situace, bezbrannost, 

selský rozum). Na první pohled je zřejmé, že základní optika vnímání nastalé situace 

byla relativně přímočará a striktní - uživatelé byli buď krajně nespokojeni a celou věcí 

rozhořčeni, nebo byl jejich přístup naopak chápavý a vyjádřili nad průnikem a situací 

společnosti SONY lítost. Objevily se i názory neutrálního vyznění, v celkovém souhrnu 

jich však nebylo mnoho a jejich argumentační vyznění nezapadalo do struktury 

odpovědí na výzkumné otázky. Nejčastěji se jednalo o příspěvky s neurčitým pohledem 

na věc, ve vybraných případech blížících se podobě trollingu. Z uvedených důvodů 

jsem pro soubor těchto komentářů nevytvářel vlastní tematickou kategorii a z hlubší 

analýzy je vyřadil. 

Z pohledu uživatelů, kteří společnost SONY vnímali jako viníka celé situace, se 

nejčastěji skloňovalo slovo nezodpovědnost. Např. uživatel s přezdívkou acamas 

upozorňoval na sérii špatných rozhodnutí a celkovou nepřipravenost společnosti: 

„Sony učinila řetězec špatných rozhodnutí a prostě nebyla na tyto útoky 

připravena; …Sony si zaslouží nést alespoň nějakou část viny, protože neschopnost 

ochránit sto milionů uživatelských údajů je nezodpovědné nehledě na úhel pohledu na 

věc…“
62

 

 Vnímal sice, že část viny leží i na hackerech, ale nedokázal pochopit, co 

společnost vedlo k přesvědčení, že na ni hackeři nezaútočí, když před průnikem do 

databází skupina Anonymous aktivity podobného typu avizovala. Tento argument se 

vyskytoval u mnoha dalších účastníků diskuzí. Autor příspěvku uvažoval i o možnosti 

                                                
62 anglický originál textu: Sony has made a string of poor decisions and simply wasn't prepared for these 

attacks; … because it means Sony was irresponsible in one way or another, and when a company is 

irresponsible in protecting a 100 million accounts worth of information, or over 10 million credit card, 

that company deserves at least SOME blame. – acamas, 18. 5. 2011 
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toho, že společnost vnímala své zabezpečení jako dostatečné, popř. že o nedostatcích 

sítě věděla, ale doufala, že na ně hackeři nepřijdou. 

 Druhým nejčastějším důvodem rozhořčení diskutérů, potažmo uživatelů sítě 

PSN / majitelů PS3 bylo, že nebylo uplatněno dostatečné zabezpečení technického 

rázu. Skloňovaly se nešifrované přihlašovací údaje včetně hesel a na jistotě uživatelům 

nepřidaly ani nejasné informace o tom, zda bylo šifrování uplatněno alespoň v případě 

bezpečnostních kódů platebních a kreditních karet. Takto se k tématu vyjádřil uživatel 

s přezdívkou Josh Faul: 

„…mimoto zpochybňuji i některé metody, které Sony použilo. Proč nebyla 

zašifrována hesla? Proč nebyly zašifrovány e-mailové adresy uživatelů?; ...proč měla 

společnost SOE na svých serverech informace o expirovaných kreditních a debetních 

kartách?“
63

 

 Ačkoliv se nakonec ukázalo, že bezpečností kódy karet šifrovány byly, protože 

byly uloženy v jiné, samostatné databázi, je zarážející, že ostatním citlivým 

uživatelským údajům se této „výsady“ již nedostalo. Uchovávat uživatelská data ve 

formě tzv. plain textu
64

 by neměly ani společnosti schraňující informace o 100 

uživatelích, natož nadnárodní společnosti spravující klientské databáze obsahující 

miliony údajů. Existujících metod šifrování dat existuje na trhu mnoho a lze 

předpokládat, že právě tento krok by výrazně napomohl snížení rizika zneužití 

informací důvěrného charakteru, na čemž se shodlo také několik dalších diskutujících. 

 Jako třetí často uváděný důvod, upevňující v očích účastníků diskuze pocit 

nezodpovězeného chování společnosti SONY, je manažerské selhání jejího vedení. 

Podle některých diskutérů mělo SONY přiznat „porážku“ (tou je myšleno odemčení 

dlouhou dobu neprolomitelné konzole) a snažit se s hackery domluvit na spolupráci za 

účelem předejití podobným událostem. Tento názor plně akcentuje chování tzv. white 

                                                
63 anglický originál textu: But beyond that I question some of Sony's methods. Why weren't our passwords 

encrypted? Why aren't their lists of email addresses encrypted?; … why did Sony have that list of 

outdated CC and debit info on their SOE servers? – Josh Faul, 19. 5. 2011 
64 nejběžnější počítačový formát zpracování textu, umožňující číst informace „lidským okem“ (nejsou 

zabezpečené šifrováním za pomoci kombinace znaků různého typu) 
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hat
65

 hackerů, kteří se snaží o zlepšení obecné kvality počítačového kódu. I když lze 

předpokládat, že po tom, co Anonymous oznámili, že se chystají zaútočit na webové 

stránky SONY (bez ohledu na skutečné viníky průniku), by asi skupina nebyla první 

entitou, se kterou by společnost chtěla zahájit obchodní jednání ve věci lepšího 

zabezpečení systému. Na druhou stranu je zarážející, že SONY, vědomo si nebezpečí 

možného hackerského útoku, nezaujalo větší preventivní opatření (např. nezajistilo 

zašifrování uživatelských informací či aktualizaci software provozovaných serverů, 

snižující pravděpodobnost zneužití některé ze známých bezpečnostních chyb, což se 

v důsledku ukázalo být hlavní příčinou zcizení uchovávaných dat). Takový byl např. 

názor uživatele s nickem cjs, který říkal: 

 „Je téměř jisté, že Sony disponuje technickou expertízou na předejití 

problémům, jako je tento, a fakt, že se tak nestalo, je jasným selháním managementu.“
66

 

 Druhým nejsilnějším tématem, které se v komunitě rozhněvaných uživatelů 

skloňovalo, se ukázala být špatná komunikace. Diskutující v tomto kontextu zmiňovali 

jako nejpalčivější problém pomalost komunikace. Vadila jim skutečnost, že ani několik 

dní po přerušení fungování PSN nevěděli z oficiálních kanálů společnosti, co se vlastně 

děje. Názornou ukázkou budiž výňatek textu z příspěvku uživatele Gyaruson 2.0: 

 „Takže bychom měli mít sympatie vůči firmě, která věděla, že byly zcizeny naše 

osobní informace a nedala nám o tom coby uživatelům po dobu 5 dní vědět? Opravdu? 

Tím mám na mysli - neviním je ze samotného hacku, tedy pokud není ten report, 

zmiňující, že techničtí poradci Sony o bezpečnostních chybách věděli, pravdivý…“
67

 

 Podobně viděl situaci i uživatel s nickem Fegmania: 

                                                
65 hacker s etickým cílem odhalování bezpečnostních trhlin software a vytváření jejich adekvátních 

záplat. Je opakem black hat hackera 
66 anglický originál textu: It's almost certain that Sony has the technical expertise to avoid things like this 

happening, and that it wasn't applied here was entirely a management failure. – cjs 
67 anglický originál textu: So we should have sympathy for a company that knew our personal information 

had been stolen, and decided to keep it from their customers for five days? Really? I mean, I don't blame 

them for the hack - unless the report filed claiming that Sony tech advisors knew of the security holes is 

true – Gyaruson 2.0, 17. 5. 2011 
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„Čekat týden na to, aby nám řekli, zda byly informace o nás a našich kreditních 

kartách v ohrožení nebo ne je prostě nezodpovědné.“
68

 

A ten stejný názor zastával i uživatel s přezdívkou SteelNomad40: 

„V momentě, kdy věděli, že došlo k průniku, nám měli dát vědět, a to i za cenu 

toho, že nebylo jasné, zda hackeři získali přístup k osobním informacím či nikoliv.“
69

 

 Nejčastěji se vyskytujícím argumentem přitom bylo, že uživatelé PSN by měli 

při včasném varování možnost jednat na vlastní pěst a nechat si zablokovat kartu, 

informovat bankovní ústav o zvýšené pravděpodobnosti neoprávněného výběru peněz či 

změnit heslo ve službách, ve kterých používali to samé jako v rámci PSN. Ačkoliv je 

princip používání stejných hesel u různých služeb v rozporu se zásadami bezpečného 

chování na Internetu, lze předpokládat, že ve skutečnosti k tomuto kroku alespoň někdy 

přistupuje valná většina uživatelů Internetu. Zastánci tohoto názoru také uváděli, že 

včasné kontaktování, i kdyby jen informačního charakteru (ve smyslu: „došlo k průniku, 

mohly být zcizeny informace o kreditních kartách, mějte se na pozoru“) by v nich 

vzbudilo pocit, že jsou váženými zákazníky a společnost se o ně stará. Průběh události 

v nich vzbuzoval dojem opačný. 

 Jako další zásadní problém vnímali neúplnost informací, které společnost 

SONY uveřejňovala skrze oficiální kanály i zprostředkovaně. Již zmíněný diskutér 

Fegmania např. události zhodnotil následovně – k tématu se dokonce vyjádřil ve dvou 

příspěvcích: 

 „Pokrytí nastalé situace bylo příšerné. Polovinu času tvrdili, že s námi nemají 

co sdílet a ta druhá sestávala z vágních informací vložených do několika málo vět.“
70

 

                                                
68 anglický originál textu: Waiting a whole week to tell us whether our personal information and credit 

card information was compromised is just irresponsible – Fegmania,  
69 anglický originál textu: They should have once this happened released information that there was a 

hack immediately even if they didn't ascertain whether personal info had been stolen yet. – SteelNomad40 
70 anglický originál textu: The coverage on the Playstation blog was terrible. Half of the updates said they 

had nothing to share, and the other half were vague updates that were a few sentences long. - Fegmania 
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 „PlayStation blog nám za poslední týden neřekl téměř nic. Různé herní weby, 

jako je např. IGN, dotazovaly společnost Sony ve věci situace zcizení údajů osobního a 

finančního charakteru již před třemi dny a doposud nedostaly žádnou odpověď.“
71

 

 Diskutující neúplnost poskytovaných informací vnímali jako další ukázku 

nekompetentnosti společnosti SONY zvládnout krizovou situaci adekvátním způsobem.  

Domnívali se, že technický stav serverů a databází společnosti byl tak tristní, že ani 

několik dní po provedení útoku nebyla společnost schopna zjistit, co se vlastně 

doopravdy stalo a jak. I v rámci kritiků způsobu komunikace společnosti SONY se však 

našli jedinci, kteří poukazovali na možnou delší dobu analyzování nastalé situace, 

v závislosti na závažnosti a zákeřnosti provedeného útoku. 

 Poslední výtkou ke komunikaci firmy bylo podle diskutérů mlžení či 

poskytování nejasných informací. Příkladem za všechny je reakce účastníka diskuze 

s přezdívkou gothamNY91: 

 „Sony byla v informování tak vágní, že lidé nevěděli, jestli byla PSN vůbec 

hacknuta! Transparentnost jednání je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou společnost 

v těžkých dobách svým zákazníkům může nabídnout. Sony nic takového nenabídlo!“
72

 

 Posledním klíčovým tématem těch, pro které se společnost SONY stala 

ztělesněním všeho špatného, je ztráta důvěry. Bezpochyby nejzásadnějším subtématem 

v tomto kontextu bylo rozhodnutí si v budoucnu již další výrobek značky SONY 

nepořizovat. Jen těžko lze usuzovat, nakolik tato tvrzení jejich autoři mysleli vážně, ale 

je jisté, že se najdou jedinci, pro které je bezpečnost o svěřené uživatelské údaje vysoko 

na pomyslném žebříčku hodnot a zklamání v tomto ohledu pro ně může znamenat 

zásadní změnu ve vnímání postoje ke značce. Ukázkovým příkladem je názor uživatele 

s nickem Alicia – lze se domnívat, že jde o ženu, majitelku PS3. V kontextu jejího 

příspěvku by bylo zajímavé zjistit, jak se liší názory na bezpečnost osobních dat a 

informací mezi pohlavími. 

                                                
71 anglický originál textu: The Playstation blog revealed virtually nothing to us over the past week until 

today. And various gaming sites, such as IGN, asked Sony if personal information and credit card 

information were obtained three days ago, with no reply until now. - Fegmania 
72 anglický originál textu: For 5 days they never used the word 'hacked' and instead used the word 

'intrusion' what a bunch of garbage WTF does that mean anyway? Sony was so vague people were unsure 

if PSN was actually hacked! Transparency is one of the most important things a company can provide to 

its consumers in a time of hardship. Sony DID NOT PROVIDE THIS!. – gothamNY91 
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 „Nikdy Sony neodpustím řešení tohoto bordelu… Vzpamatují se z toho? 

Samozřejmě že vzpamatují… Budu jim ještě někdy věřit? Nikdy…“
73

 

 Stejně vypovídající je také příspěvek uživatele WaywardPostulates: 

 „Pokud vám uživatelé nemohou důvěřovat ve věci svých osobních údajů, 

nebudou si kupovat vaše produkty. A Sony má ve věci důvěry hodně co budovat.“
74

 

U uživatele s přezdívkou Teo ztráta důvěry naopak pramenila z pocitu 

beznaděje, zakořeněného ve lhaní ze strany společnosti SONY. 

 „Nikdy víc Sony za to, že konzole, kterou si za své těžce vydělané peníze 

koupím, mi nepatří.“ 

Tímto názorem odkazuje k situaci s Other OS, kdy se SONY i přes původní slib 

tuto funkci alespoň na konzolích původní generace zachovat, nakonec rozhodlo ji 

odebrat – a to právě z důvodu prevence zneužití kapacitně silného linuxového 

operačního systému. Uživatelů, kteří Other OS doopravdy využívají, je asi minimum, o 

to větší je však pravděpodobnost, že se jich odebrání něčeho, kvůli čemu si konzoli 

primárně pořizovali, bytostně dotkne. 

Stejně rozhořčený byl lhaním i uživatel s přezdívkou odinsassassin, jehož 

komentář coby odpověď je následující: 

„Ne, lidé jsou naštvaní, protože Sony po několik týdnů lhalo ohledně toho, 

k jakým informacím se hackerům podařilo získat přístup a co všechno se podařilo 

ukrást…“
75

 

Jeho rozhořčení plynulo především z faktu, že společnosti SONY trvalo 

neúměrně dlouhou dobu, než veřejnosti a zákazníkům vysvětlila, co se vlastně děje. 

Podle jeho slov mu navíc dorazil e-mail s nejasnými informacemi a to až 10 dní po 

                                                
73 anglický originál textu: i'll never forgive sony for the handling of this mess.. Will they recover from 

this? ofcourse, they will.. but will i ever trust them again? never.. – Alicia, 16. 5. 2011 
74 anglický originál textu: If consumers can't trust you with their personal information, they're not going 

to buy your products. And Sony has a lot of trust to rebuild. - WaywardPostulates 
75 anglický originál textu: No people are pissed because for weeks Sony lied through their teeth about 

what was access and stolen… - odinsassassin 
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vypnutí PSN. Do kontextu lhaní pak započítával několikrát i mírně protichůdná, 

minimálně však zmatečná vyjádření PR manažerů z jednotlivých zemí, kteří nevěděli, 

co se vlastně stalo a do uživatelské komunity se tak dostávaly informace různého 

charakteru. 

Profil uživatelů, kteří vnímali SONY jako oběť, by se dal charakterizovat 

zhruba následovně - komunikovali v odlehčeném duchu, „racionálně“, snažili se zůstat 

klidní a nepouštět se zbytečně do vyostřených názorových přestřelek. Našli se ale i tací, 

kteří měli vyhraněnější názor, mezi takové patřili nejčastěji fanoušci a uživatelé 

konkurenční konzole Xbox od Microsoftu. 

Prvním identifikovaným subtématem je přílišné zveličování situace. 

Nejčastějším argumentem diskutérů bylo, že se vlastně nic závažného nestalo. 

Příkladem budiž komentář uživatele s přezdívkou Rozartify: 

„Když se na to ale dívám zpětně, po všem co se doposud událo, tak vyjma 

dvoutýdenní absence PSN se nic strašného vlastně nestalo…“
76

 

Stejně situaci viděl např. i rx7ah: 

„Budu pokračovat v používání té své (PS3), protože mě to baví a nic z toho co se 

stalo, na mě nemělo takový vliv, abych si běžel koupit 360 (Xbox).“
77

 

V jeho odpovědi se částečně prolíná názor z opačného tábora – někteří 

z naštvaných uživatelů PSN prohlašovali, že si na protest proti tomu, co se s jejich 

informacemi a oblíbenou herní sítí stalo, zakoupí Xbox. Hlavním důvodem pro takové 

rozhodnutí byl fakt, že vnímali Xbox jako obecně bezpečnější platformu, jejíž sociální 

síť Xbox Live (zkráceně XBL) je sice placenou službou, ale za to bezpečnější. Několik 

jedinců dokonce ztrátu osobních údajů vnímalo lépe, než zcizení čísel kreditních karet – 

argumentem bylo, že se stejně jedná o údaje, které používáme v rámci běžné 

internetové komunikace a nevadí nám je pravidelně sdělovat ostatním entitám. Jako 

příklad za všechny uvádím výňatek z textu uživatele Eric Geer: 

                                                
76 anglický originál textu: But looking back now, after everything that's happened so far, other than a two 

week long absence of PSN, nothing exigent really did occur… – Rozartify, 18. 5. 2011 
77 anglický originál textu: I'll continue to play mine because I enjoy it, and none of what has happened 

had a big enough impact to make me go run for a 360. – rx7ah 
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 „Nikdy jsem za svoje osobní informace nedostal tolik věcí zadarmo - většinou je 

musím lidem dávat a potom jim ještě za něco platit… ale jediné, co jsem musel udělat 

tady, bylo ztratit informace o svém jméně, telefonu, adrese a datu narození (v podstatě 

veřejné informace) a naneštěstí i číslu kreditní karty - která však byla zrušena a 

nahrazena. Takže… jo, vyplatilo se to.“
78

 

 Jakkoliv zaznívá z jeho textu nádech ironie, ve zbytku svého příspěvku 

vysvětluje, že ačkoliv měl zprvu strach, poté, co informoval svoji banku o nastalé 

situaci, tak na všem co se událo, v důsledku jen získal. 

 Jako další subtéma diskutéři zastávající se společnosti SONY uváděli její 

bezbrannost v celé situaci. Nejčastějším argumentem bylo, že na vině jsou hackeři a 

ne výrobce konzolí. Toto jsou názory diskutérů s přezdívkami Josh Faul, RoFFL3s a již 

jednou zmíněného uživatele gothamNY91: 

 „Za všechno mohou hackeři“
79

 

 „Všechno by mělo být dáváno za vinu hackerům, ne Sony, protože to bylo také 

jednou z obětí.“
80

 

 „Nenávidím Sony? Ne. Dávám jim to za vinu? Ne. Tohle nebyla jejich chyba. 

Upřímně bychom se měli soustředit na hackery, kteří to všechno způsobili. Zloděj je 

zloděj, bez ohledu na to, zda je kradený předmět hmotného charakteru či nikoliv.“
81

 

 Své tvrzení obhajovali tím, že útok byl cílenou aktivitou ze strany hackerů, 

s prvoplánovým cílem škodit a ničit. Akcentována byla také vlna zákeřnosti celé akce 

(hackeři si prvně zjistili úroveň zabezpečení jednotlivých serverů, jejich potenciální 

slabiny a až těch teprve využili), dále vysoce nadprůměrná úroveň hackerů ve věci 

                                                
78 anglický originál textu: I've never gotten this much free stuff for my personal information---I generally 

have to give it to people then pay them for something...but here all i had to do was lose my name, phone, 

address, and birthday(generally public information) and unfortunately my CC#--which has been canceled 

and replaced. So...yeah..it was worth it. – Eric Geer, 17. 5. 2011 
79 anglický originál textu: The hackers are to blame for all of this. – Josh Paul 
80 anglický originál textu: All this blame should be towards the hackers, not Sony as they were also one of 

the victims in this. – RoFFL3s, 18. 5. 2011 
81 anglický originál textu: do i hate sony? no. do i blame them? no. this wasnt there fault. honestly we 

should focus on the hackers that caused all this. a thief is a thief is a thief, regardless of whether what 

they stole is tangible or not. – gothamNY91 
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vládnutí programovacímu jazyku a jejich porozumění počítačové bezpečnosti obecně 

(ve smyslu nerovného boje, kdy hackeři jsou vždy o krok napřed před bezpečnostními 

experty). 

Dále často poukazovali na to, že něco takového se může stát každému. Níže 

uvádím dva z mnoha příspěvků na toto téma: 

 „Víš stejně dobře jako já, že ta samá situace se může stát i Xbox Live.“
82

 

 „Co se týká „ztráty“ všech našich informací, tyto byly ve skutečnosti ukradeny a 

to se může stát každému - a tím myslím opravdu každého.“
83

 

 Poukazovali přitom na všechny jiné společnosti, které byly útoky hackerů 

postiženy v minulosti - jako příklad uváděli finanční instituce, jako jsou VISA či 

MasterCard, popřípadě konkurenční síť XBL. V tomto bodě často vznikalo tření 

s druhým táborem, který se bránil tím, že není důležité, komu se něco podobného 

přihodilo, protože mělo být samozřejmostí (a nejvyšším zájmem) společnosti SONY se 

postarat o to, aby podobnému útoku předešla všemi dostupnými prostředky. 

Třetí související subtéma jsem označil termínem selský rozum. Jeho zastánci 

vycházeli z premisy, že jedinec by se na Internetu měl vždy chovat uvážlivě a dobře si 

rozmýšlet své vlastní kroky. Měl by také být obecně znalý všech (či většiny) 

potenciálních rizik, která mu při pohybu v síti hrozí a snažit se jim dle možností a 

schopností efektivně předcházet. Např. uživatel NXR198 svůj pohled na věc přirovnával 

k letištní kontrole. Podle něj je hacking ve většině případů spojený s krádeží osobních 

informací či finanční ztrátou, proto dožadování se zákazníků společnosti o sdělení toho, 

zda došlo k úniku dat zmiňovaného charakteru je stejné, jako nevědět, že v příručním 

zavazadle cestujících nelze přepravovat vodu a ostré předměty. Samotný výrok vypadal 

následovně: 

 „V minutě, kdy jsme se dozvěděli o hacku PSN, mělo naším prvním impulsem být 

zajištění bezpečnosti našich osobních údajů a kreditních karet.“
84

 

                                                
82 anglický originál textu: You know as well as I do that this EXACT SITUATION CAN happen to xbox 

live. - TERMINATORALEKS 
83 anglický originál textu: As far as "losing" all of our information, it was actually stolen and that can 

happen to anyone and I mean anyone. – giese095 
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 Podobně se vyjadřoval i uživatel s přezdívkou TiltingMills: 

 „Jasně, v některých formulářích můžeš jednoduše lhát, popřípadě se vyhnout 

používání kýžené služby jako takové, ale myslím si, že by společnosti měly nést větší 

břemeno, když jde o bezpečnost. Za A) by měly sbírat pouze údaje, které opravdu nutně 

potřebují pro vykonávání své činnosti a za B) by měly zaručit zabezpečení těchto 

informací odpovídajícím způsobem.“
85

 

 Tento názor je zajímavý v tom, že upozorňuje na nutnou existenci obezřetnosti 

na obou stranách, nejen u uživatele samotného (které informace o sobě poskytuje, 

komu, kde a proč?), ale i v případě společností, které od svých zákazníků vyžadují co 

možná nejvíce údajů osobního charakteru - ty však často nesouvisí se samotným 

byznysem společnosti, ale jejími marketingovými praktikami (určení cílové skupiny, 

preference produktů apod.). 

4.5.5.2 Odpovědi na výzkumnou otázku č. 2 

Znění otázky: Jakým způsobem uživatelé reagovali na představení programu 

„Welcome Back“? Jak se změnil jejich pohled na značku SONY? 

 Mezi identifikovaná témata a subtémata související s otázkou patří následující 

klíčové pojmy (tučně jsou vyznačena hlavní témata a za nimi v závorce uvádím italikou 

související subtémata) => štědré SONY (dobra vůle, překonaná očekávání), falešné 

SONY (marketingový tah, zklamání) a nespravedlivé SONY (nedocenění věrnosti, 

svoboda volby). Po přečtení názvů témat je zřejmé, že zde dochází k mírně 

nerovnoměrnému rozložení emocí a pocitů uživatelů PSN – pouze jedno téma je 

pozitivní, kdežto druhá dvě jsou negativního charakteru. Stejně jako u první výzkumné 

otázky se setkáváme se dvěma názorově opačnými tábory diskutérů, potažmo uživatelů 

sítě PSN. Zatímco první skupina byla nabídkou nadšená, druhá nemohla společnosti 

SONY ani přes veškerou její snahu přijít na jméno. Třetí skupina (nespravedlivé 

SONY) se k mému překvapení rekrutovala z těch, kteří nabídku balíčku „Welcome 

                                                                                                                                          
84 anglický originál textu: The minute we became aware that PSN was hacked our first impulse should 

have been to ensure our credit cards and financial accounts were secure. – NXR198 
85 anglický originál textu: Sure, you can just lie on some forms, or simply avoid that service but I still 

think that a bit more of the burden should be placed on business to assure customers that they are A) only 

gathering information they REQUIRE to do their business and B) safeguarding that information to an 

appropriate standard. – TiltingMills 
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Back“ kvitovali s povděkem, avšak jen v kontextu nových uživatelů PS3 a ne 

dlouholetých hráčů a věrných zákazníků. 

 Zaměříme-li se nejprve na skupinu spokojených uživatelů, kteří nabídku 

společnosti hodnotili pozitivně, zjistíme, že jedním z definujících důvodů jejich pohledu 

na věc je dobrá vůle společnosti. Toto přesvědčení pramení z faktu, že vůči nim 

společnost i v kontextu dané situace měla nulové závazky. Výstižně tuto problematiku 

vyjádřil uživatel s nickem rx7ah:  

 „Rád bych na začátek řekl, že právně nám, svým zákazníkům, společnost Sony 

vůbec nic nedluží. Z etického pohledu a pro zachování dobrého vztahu by něco mělo být 

uděláno, ale není to za žádných okolností vyžadováno.“
86

 

 Svým výrokem zde naráží na nepsaná, avšak ve vztahu prodávající – nakupující 

do jisté míry očekávaná pravidla. Zákazník zakoupením konzole nezískává jistotu toho, 

že v podobném případě, nastane-li, bude nějakým způsobem odškodněn. Avšak 

očekává, že se společnost o osobní data (jakýmkoliv způsobem jí svěřená) co nejlépe 

postará. Také sama firma dobře ví, že by se měla snažit podobným nepříjemnostem za 

každou cenu předcházet a že bude zákazník v konečném důsledku pravděpodobně stejně 

vinit ji. Je tedy v jejím nejlepším zájmu, snažit se udržet se zákazníkem natolik dobré 

vztahy, aby na celou situaci zapomněl a na značku do budoucna nezanevřel. Podobný 

názor zastával i uživatel unakaczynski: 

 „Myslím si, že Sony dělá o mnoho více, než musí. Jedinou věcí, u které jsem cítil, 

že by společnost měla pro své fanoušky a zákazníky udělat, je neúčtovat dny používání 

služby PS Plus během výpadku PSN. To je vše. Nic víc. A to společnost udělala. Sony 

hráčům nedluží vůbec nic. Tečka.“
87

 

 Ten pro změnu akcentuje notu rozdílu mezi bezplatnou a placenou službou (PSN 

vs. PS Plus; sám je patrně uživatelem placené služby, z jeho textu to však nevyplývá). 

                                                
86 anglický originál textu: I'd like to start off by saying that Sony LEGALLY owes us, its customer base, 

little to nothing. Ethically and to maintain a good relationship, something should be done, but it isn't 

required by any means. – rx7ah 
87 anglický originál textu: I think Sony's doing far, far, far more than what they needed to do. The only 

thing I felt they actually should have done, for their fans and consumers, was to not charge for the 

Playstation Plus stuff during the outage. That's it. Nothing more. And they did that. 

Sony doesn't owe gamers a damn thing. PERIOD. - unakaczynski 
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Podle něj žijeme v době, kdy každý očekává, že dostane kvůli každé drobnosti něco 

zdarma. Uživatelé PSN však podle něj nemají na jakoukoliv náhradu zdarma nárok, 

protože se společnost Sony stala obětí a k úniku informací nedošlo záměrně. Proto je 

krok společnosti uvést program „Welcome Back“ vnímán z jeho strany nadmíru 

pozitivně. Schopnost WB balíčku ovlivnit myšlení uživatelů směrem k opětovnému 

pozitivnímu vnímání značky SONY, i přes možné prvotní zanevření na ni, dokazuje i 

následující příspěvek uživatele Duff-Man123: 

 „Dva PS3 tituly zdarma? A dva PSP tituly zdarma… Sony naprosto ti 

odpouštím!“
88

 

 Tento komentář (v rámci analyzovaného vzorku zdaleka ne ojedinělý) ilustruje 

zajímavou skutečnost – rozdílnost důležitosti osobních informací pro postižené 

uživatele. Zatímco někteří z nich potenciální ohrožení vlastní online identity nemohou 

společnosti odpustit, jiní jako by tuto skutečnost vůbec nereflektovali. Je zřejmé, že 

bude zásadní rozdíl ve věku, zkušenostech, počítačové gramotnosti a dalších 

elementech obou typů uživatelů, přesto tato skutečnost ukotvuje do obrysů zajímavý 

počínající trend. Vypadá to, že s narůstající popularitou sociálních sítí a různých 

webových služeb obecně je čím dál tím více kladen důraz na potlačení důležitosti jejich 

osobní povahy a související ochrany identity jedince. V úvahu připadá i druhá varianta, 

a to že téma potřeby náležité ochrany osobních údajů mají v podvědomí zafixovanou, 

ale nepřikládají mu přílišnou váhu. Názorným příkladem budiž následující komentář 

uživatele s nickem PhenomsServant, který dokazuje, že při správné ceně (v kontextu 

tématu při výběru správných herních titulů) lze získat vše, včetně zákaznické oddanosti.  

 „Díky moc Sony. Tohle je skvělá ukázka toho, proč jste mnohem lepší než 

Microsoft. I když vaše výrobky selhávají, umíte nám dát skvělou cestou vědět, že vás to 

mrzí.“
89

 

 Jako druhý silný důvod spokojenosti s WB programem uživatelé uváděli, že jeho 

nabídka předčila očekávání. Důvodem bylo jednak množství titulů, které uživatelé 

                                                
88 anglický originál textu: Two free ps3 titles ?AND 2 free psp titles sony u are forgiven totally!!!! – Duff-

Man123 
89 anglický originál textu: Thanks a lot Sony. This is a perfect reason why you guys rock so much more 

than Sony. Even when your stuff does fail you give us an amazing and sincere way to say sorry. - 

PhenomsServant  
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jako náhradu škody získali (minimum pro každého hráče dva, majitelé PS3 i PSP a 

vícero účtů mohli získat až všech 4 až 6 titulů podle vlastněné platformy a regionu) a 

fakt že byly hry zdarma. Na vřelém přijetí balíčků se významnou měrou podílela i 

samotná kvalita titulů, jak uvádí např. finalfantasy301 či sweet-stroken: 

 „Jako někdo, kdo nevlastní ani jeden z 5 nabízených titulů jsem s nabídkou 

programu Welcome Back nadmíru spokojen. Nejspíše si vyberu InFamous a Little Big 

Planet“
90

 

 „Skvělé tituly, ačkoliv již vlastním InFamous (výborná hra – zadarmo je to skoro 

krádež). Pravděpodobně si vyberu Dead Nation, druhou hru ještě rozmyšlenou 

nemám.“
91

 

 Dalo by se říci, že SONY sázelo při výběru titulů na jistotu. Někteří uživatelé 

totiž v rámci nabídky očekávali spíše méně známé tituly od menších vydavatelů, popř. 

hry ze série PlayStation Minis
92

. V nabídce se však objevily dva „AAA tituly“ a celkově 

hry s vysokým odborným i hráčským hodnocením. Společnost se evidentně snažila 

v rámci možností poskytnout uživatelům postiženým průnikem do PSN co možná 

nejvyšší vnímanou hodnotu. 

 Názory diskutérů, kteří s omluvnou nabídkou společnosti SONY naopak 

spokojení nebyli, vycházely z premisy, že se ze strany společnosti jedná pouze o 

promyšlený marketingový tah. Nejčastěji přitom akcentovali skutečnost, že vybrané 

„AAA tituly“ SONY uživatelům nabídla ne kvůli jejich kvalitě, ale protože se jednalo o 

hry z vlastních vývojářských studií (tedy s nulovými náklady na straně zakoupení 

licencí i u poplatků za distribuci) a protože tou dobou pro dvě z nabízených her právě 

vycházely nové díly (konkrétně InFamous 2 a Little Big Planet 2), uvolnění původních 

titulů zdarma tak podle nich sloužilo jen jako lákadlo pro zakoupení jejich 

pokračování. Argumentovali mimo jiné tím, že pokud si uživatelé nabízené tituly až 

                                                
90 anglický originál textu: As someone that doesn't own any of the 5 games being given away, I'm very 

happy with Sony's welcome back program. I'll probably be getting Infamous and Little Big Planet. – 

finalfantasy301 
91 anglický originál textu: Great choices although I already have infamous (great game and such a steal 

for free) I will probably be getting dead nation and the other is undecided as of right now. – sweet-

stroken 
92 hry nezávislých herních studií určené primárně pro mobilní verzi konzole PSP, spustitelné i na 

plnohodnotné verzi konzole 
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doposud nekoupili, pravděpodobně to ani neplánovali udělat. Ve stejném duchu vnímali 

i poskytnutí 30 denního zkušebního přístupu do PlayStation Plus, který měl uživatele 

přimět k vyzkoušení všech jeho výhod a v důsledku vést ke zvýšení počtu nových 

registrací. Všechny výhody programu PS Plus totiž mohou jeho uživatelé čerpat jen v té 

chvíli, kdy jsou aktivními členy, tedy i platícími zákazníky. Ukázkou postoje 

účastníků diskuze k tomuto tématu jsou např. komentáře uživatelů s přezdívkami 

bucephalonius a Joseph Diamond: 

 „Program Welcome Back má bezpochyby reklamní nádech, pro Sony je to cesta 

jak tlačit produkty a franšízy klíčových vývojářů a navnadit lidi k užívání PlayStation 

Plus. Není to jen o udržení zákazníků, je to o náhradě škod.“
93

 

 „Přivést zpět zákazníky? Ano, propagací zkušebních lhůt služeb, které měly být 

původně bezplatné a nabídkou starých her, pro které již vyšla pokračování. A to vše 

povede k přetížení serverů a následné havárii sítě“
94

 

 Druhou stranou mince distribuce klasických herních titulů bylo, že je spousta 

uživatelů v minulosti hrála, popřípadě hry již vlastnila. Potvrdilo se tak známé pravidlo, 

že se lze jen těžko zavděčit všem. 

 „…abyste ušetřili peníze, vydejte hry, které za A) lidé již dávno vlastní, nebo za 

B) které již dávno hráli (všimněte si, že vybrali hry ze seznamu těch nejlépe 

prodávaných!)“
95

 

Dalším častým argumentem bylo, že celý program péče o postižené uživatele PSN 

společnost SONY představila jen proto, aby si udržela dobré PR. Všeříkajícím 

příkladem za všechny je komentář uživatele s přezdívkou a8a: 

                                                
93 anglický originál textu: There is definitely an advertising angle to the welcome back program, its a way 

for them to push the products and franchises of key developers and hook people on playstation plus. This 

isn't just about keeping customers its about making up losses - bucephalonius 
94 anglický originál textu: Try and bring back customers? Promotional trial periods for services that were 

originally promised to be free and offer old games that already have sequels out only to have the servers 

crash because of congestion. – Joseph Diamond 
95 anglický originál textu: to save them money, release games that either A- people already own, B- 

already played (see how they took games from the best sellers list!!!) – Mr.Gawn, 17. 5. 2011 



 

86 

 

 „Tohle je v podstatě chytré PR, snažící se zamaskovat enormní technické a 

public relations neštěstí spojené s únikem osobních údajů uživatelů. Sony to navíc skoro 

vůbec nic nestojí…“
96

 

 Druhým hlavní výtkou všech těch, které nabídka programu „Welcome Back“ 

nezaujala, byl nevyhnutelný pocit zklamání. Uživatelé nejčastěji akcentovali fakt, že 

nabídka sestává ze starých her. Níže je několik ukázkových komentářů ilustrujících 

pocity a prožitky uživatelů PSN: 

 „Díky za opravdu staré hry z odpadkového koše“
97

 

 „Takže ano – dluží mě i všem ostatním, za ztrátu milionů osobních uživatelských 

informací. A to mnohem víc, než jen několik starých her.“
98

 

 „Vzato kolem a kolem to lze považovat za sobecký a sebeuspokojující akt 

rozdávání starých her za účelem propagace těch nových, bez možnosti jejich výběru či 

zisku přidané hodnoty pro uživatele PS3“
99

 

 Názory uživatelů dobře ilustrují, s jakými otázkami a potenciálními překážkami 

se společnost SONY při vytváření koncepce balíčku „Welcome Back“ musela potýkat. 

Bylo jí jasné, že neznámými tituly od malých vývojářů si zákazníky zpět na svou stranu 

nezíská. Musela proto přijít s nabídkou kvalitních a populárních her – atraktivním 

balíčkem, kterému bude těžké odolat. Tímto krokem však popudila všechny ty, kteří 

dané hry již vlastnili či v minulosti hráli. Hráčské publikum umí být poměrně náročné, 

když přijde na věc. Mnozí uživatelé navíc SONY ani přes poměrně štědrou nabídku 

služeb a produktů v rámci balíčku nechtěli průnik do PSN odpustit a za veškerými 

snahami o náhradu škod vnímali touhu společnosti jen minimalizovat ztráty a 

vynahradit si co nejdříve ušlé zisky. 

                                                
96 anglický originál textu: Essentially this is a mildly clever bit of PR trying to mask the enormous 

technical and PR disaster of leaking personal details of their users. Its more or less free to Sony… – a8a 
97 anglický originál textu: Thanks for some REALLY old games from the trash bin. - Gervy 
98 anglický originál textu: So for losing millions peoples' personal information-Yeah they owe me and 

everyone else. And whole lot more than a bunch of crappy old games. - jamesgatto 
99 anglický originál textu: So all in all this was a selfish self gratifying give away on old games to promote 

new offering no real choice or value to the ps3 user. – scasis 
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 Třetí skupinou uživatelů sítě PSN byli ve vztahu k nabídce programu „Welcome 

Back“ uživatelé v rámci analýzy označení jako nespokojení. V naprosté většině se 

jednalo o předplatitele prémiového balíčku služeb PS Plus. Jejich hlavní výtkou byl 

pocit nedocenění ze strany společnosti SONY. Ten plynul z přesvědčení, že jako platící 

uživatelé svým finančním příspěvkem získávají u firmy status loajálnějšího zákazníka a 

mají tak nárok na něco víc, než „řadoví“ uživatelé služby PSN. Měli však pocit opačný, 

tedy že doplácejí na svoji loajalitu. Příklady souvisejících komentářů uvádím níže: 

„PlayStation teď v podstatě odměňuje lidi, kteří si nekupovali jejich hry. Každý 

se slušnou herní knihovnou by tyto tituly měl mít (InFamous a Little Big Planet určitě). 

A to by si jeden myslel, že budou chtít podpořit zákazníky, kteří ve skutečnosti kupují 

jejich věci.“
100

 

 „Jakkoliv vnímám hodnotu bezplatně nabízených her, a zároveň od Sony 

neočekávám Uncharted 3 či jiné nové hry zdarma, nemohu si pomoci, ale přijde mi, že 

se na mě zapomíná. Vlastním všechny bezplatně nabízené hry vyjma Dead Nation, takže 

co mi to přináší? V kontextu faktu, že jsem všechny zmíněné hry zakoupil v době krátce 

po zahájení jejich prodeje a doposud je vlastním, se považuji za důležitého zákazníka. 

Přesto se Sony rozhodlo opomenout moji loajalitu…“
101

 

 „Co se týká seznamu, je lepší než jsem předpokládal, ale jedná se o dvojsečnou 

zbraň. Všechno jsou to tituly, o kterých Sony vědělo, že je hodně lidí již dávno bude 

vlastnit, já je mám všechny kromě Dead Nation a tak to vypadá, že zatímco největší 

podporovatelé Sony dostanou nejméně, běžní uživatelé na tom vydělají nejvíce.“
102

 

                                                
100 anglický originál textu: Basically, Playstation is now rewarding people who haven't been buying their 

games. Anybody with a decent game library would have those already (definitely Infamous and LBP 
anyway). You'd think they'd want to hang on to their customers who actually buy their stuff. – 

Crabby_Bastard 
101 anglický originál textu: While I do recognize the value in the free games, and I also do not expect Sony 

to give us Uncharted 3 or new games for free, I can't help feeling like I'm being excluded. I own all the 

free games, with the exception of Dead Nation, so what good does this do me? I am a strong consumer in 

that I bought all these games upon release and still own them all. Yet Sony has chosen to neglect my 

loyalty. – jobe 5973 
102 anglický originál textu: As for the list, it's better than I expected but it's a double edge sword. These 

are games Sony knew a lot of people would already have, I've got them all except Dead Nation and it 

seems the biggest supporters of Sony will get the least, while the casual owners probably have none of 

them. – Goodfella2 
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Z diskuze v tomto kontextu vyplynula jedna zajímavost – několik „běžných“ 

uživatelů sítě PSN, kteří za službu jako takovou neplatili, vnímalo s ní související 

provozní náklady jako obsažené v ceně konzole již při jejím nákupu (plus že za ni 

částečně platí i během procesu nákupu nových her). Ti proto s výroky platících kolegů 

nesouhlasili a v rámci diskuze se je snažili rozporovat. 

 Objevilo se také několik nesouhlasných hlasů akcentujících fakt, že dva 

z nabízených titulů někteří předplatitelé PS Plus dostali ke stáhnutí zdarma již 

v minulosti v rámci pravidelné aktualizace obsahu. 

 „Trochu drzé, když vezmu do úvahy, že jak Little Big Planet, tak Ratchet & 

Clank již byly k dispozici ročním předplatitelům PS Plus v závislosti na tom, kdy začali 

službu využívat.“
103

 

 Druhou zásadní výtkou nespokojených uživatelů byla svoboda volby, resp. spíše 

nesvoboda. S ohledem na to, že většinu nabízených titulů již měli, preferovali buď 

úplnou volnost výběru ze všech titulů, popř. formu přednabitých voucherů, za jejichž 

hodnotu by si mohli vybrat libovolný stáhnutelný obsah. 

 „Sony mělo dát lidem do peněženek £10. S kamarádem jsme chtěli jednu 

konkrétní hru. Sony by o ty peníze nepřišlo, protože by se utratily na software, z jehož 

prodejů má stejně lví podíl.“
104

 

Našli se však i jedinci zastávající názor, že by měli voucher dostat všichni 

uživatelé postižení ohrožením online identity, jako byl např. diskutující s přezdívkou 

greggyv: 

 „Pro ty, kteří doopravdy pochopili závažnost této situace, tohle nebyla dobrá 

nabídka. Měli by posílat $200 šeky a prosit v e-mailu o odpuštění. Skutečnost, že na ně 

byla uvalena skupinová žaloba, vypovídá o všem.“
105

 

                                                
103 anglický originál textu: "Bit cheeky given that both LBP and Ratchet and Clank were given away 

already to PS+ 12 month subscribers depending on when they signed up." – kingcrowbar2 
104 anglický originál textu: Sony should of put £10 in people's wallets. There was a game me and my mate 

wanted. Sony wouldn't lose any money as it's only software and they get the lion share of sales anyway. - 

scasis 
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4.6 Shrnutí poznatků výzkumu 

Výzkum, provedený za pomoci metody tematické analýzy, si kladl za cíl 

identifikovat a charakterizovat klíčová témata, která si diskutéři na herních portálech 

spojují s průnikem do sítě PSN a nalézt odpovědi na dvě předem definované výzkumné 

otázky. Provedená analýza přinesla zajímavé poznatky. Co se první výzkumné otázky 

týká, výzkum potvrdil očekávání, že situace kolem průniku hackerů do PSN rezonovala 

komunitou uživatelů s výrazně negativní konotací, jen málo jedinců bylo schopných se 

nad situaci povznést a snažit se odnést si z ní alespoň něco pozitivního. Uživatelé 

neskrývali zklamání především nad technickou nedokonalostí existujícího zabezpečení 

databází (informace uložené v plain textu) a celkovou nepřipraveností firmy na možné 

nepříjemné eventuality. Podle mnohých společnost SONY situaci značně podcenila 

(nereflektování předem oznámeného útoků ze strany Anonymous a zneužití 

bezpečnostní díry v průběhu procesu obnovy hesla do služby PSN) a nezvládla ji ani po 

stránce komunikace vůči zákazníkům. Postižení uživatelé si stěžovali na nedostatek 

konkrétních informací, jejich nejednoznačnost v rámci rozličných zdrojů a pocitově 

příliš pozdní reportování o tom, co se vlastně doopravdy stalo. Několik málo jedinců ve 

společnost SONY v rámci diskuzí naprosto ztratilo důvěru – důvodem byla lež 

společnosti ve věci populární, leč nepříliš využívané funkce Other OS, kterou SONY 

slíbilo u starších konzolí zachovat, ale z důvodu posílení bezpečnosti se ji nakonec i u 

inkriminovaných modelů rozhodla odstranit. Zajímavé bylo zjištění, že z pohledu 

ochrany identity vnímali uživatelé subjektivně jako větší problém odcizení čísla 

platební / kreditní karty, než údajů osobního charakteru typu jména, adresy či data 

narození. 

Našli se však i diskutující, kteří nad společností SONY hůl nelámali a měli pro 

nastalou situaci zdánlivě větší pochopení. Vycházeli přitom z faktu, že se ve skutečnosti 

během doby, kdy byla PSN vypnutá, nic špatného nestalo. To přičítali dvěma faktorům 

– tím prvním byl předpokládaný záměr hackerů poškodit útokem především značku 

SONY a ne uživatele, což měla být odplata za právní kroky proti GeoHotovi a dalším 

hackerům a tím druhým fakt, že údaje o kreditních kartách se nakonec ukázaly být 

šifrované. Dalším podpůrným argumentem této skupiny byla skutečnost, že něco 

                                                                                                                                          
105 anglický originál textu: For the people that actually understood the severity of the situation, this 

wasn't a good deal. They should be sending us $200 checks in the mail begging for forgiveness. The fact 

that there has been a class action lawsuit filed on them tells you the whole story. - greggyv 
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podobného se může stát v dnešním světě naprosto komukoliv. Z nastalé situace vinili 

výhradně hackery coby původce celého problému a společnost SONY vnímali naopak 

jako oběť, zamýšleli se nad osudy jednotlivých pracovníků továren a snažili se do nich 

empaticky vcítit. V neposlední řadě se dotýkali problematiky ochrany identity a 

osobních údajů preventivním způsobem – to znamená iniciací protiopatření v momentě 

sebemenšího podezření jejího zneužití z vlastního popudu. Neztotožňovali se tak se 

skupinou jedinců z opačného tábora, kteří čekali na vyjádření SONY ke stavu věci a 

byli kvůli pomalým reakcím společnosti rozčílení. V celkovém souhrnu se k situaci 

tímto způsobem stavěly asi dvě desetiny všech diskutujících. 

Druhá výzkumná otázka se zaměřovala na posun vnímání společnosti v kontextu 

představeného programu „Welcome Back“ s předpokladem, že uživatelé na značku nyní 

nahlíželi o poznání lépe. Velká skupina diskutujících se shodla na tom, že obsah balíčku 

je opravdu lákavý a zaznívaly i hlasy, opěvující SONY za příkladnou starost o postižené 

uživatele. Atraktivita balíčku však byla v důsledku vnímána třemi optikami. První 

sestávala z opravdu nadšených uživatelů PSN, kteří žádnou odměnu za vypnutou herní 

platformu a zcizené údaje neočekávali, balíček vnímali jako projev dobré vůle 

společnosti a užívali si nově nabytých „AAA titulů“ zadarmo. Zcizení údajů nevnímali 

jako zásadní problém, protože velké množství zcizených informací stejně běžně 

vepisovali do formulářů nacházejících se různě po Internetu. Tato skupina také 

akcentovala skutečnost, že právně SONY uživatelům nic nedluží a poukazovala na fakt, 

že jiné společnosti by nebyly tak štědré. 

Druhou skupinu tvořili jedinci, které nabídka většinou také zaujala a vnímali ji 

jako atraktivní, ale pouze v kontextu nových uživatelů služby a ne sebe coby stávajících 

bonitních a loajálních zákazníků. Definice skupiny se tak utvořila sama od sebe – 

jednalo se bezvýhradně o předplatitele prémiové služby PS Plus, v rámci které byli 

všichni členové zvyklí jednou za 14 dní dostávat nový obsah pro PS3 či PSP zdarma, 

stejně jako mít neustálý přístup k exkluzivnímu obsahu, ať už v jakékoliv podobě. Ti se 

však unifikovanou nabídkou, která byla stejná pro všechny, cítili mírně opomenuti – 

jakkoliv se jim tituly samotné líbily, většina z nich je nejen v minulosti hrála, ale navíc 

je díky své oddanosti platformě i vlastnila na fyzickém nosiči, takže pro ně v důsledku 

nebyla nabídka až tolik zajímavá. Nejvíce je proto mrzela neexistence voucheru nebo 
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kupónu ve vybrané nominální hodnotě, za který by si po opětovném zprovoznění PSN 

mohli nakoupit hry či software podle vlastního uvážení. 

Poslední identifikovanou skupinou byli, stejně jako v případě rozdělení sil u 

první výzkumné otázky, uživatelé nespokojení. Těm se nelíbilo hned několik věcí – 

primárně celý balíček „Welcome Back“ vnímali čistě jako PR projekt, snažící se 

napravit chyby nedávných dní, nic víc a nic méně. Hry jako takové podle nich byly staré 

a každý správný hráč je už vlastnil. Skupině se nelíbil ani fakt, že byly oba „AAA 

tituly“ původem z vývojářského studia společnosti SONY, které tak nemuselo 

vynakládat peníze na opatření souvisejících licencí a díky šíření titulů formou stažení 

z obchodu ani na jejich fyzickou distribuci. Největším trnem v oku však skupině byl 

fakt, že mělo tou dobou pro oba tituly vyjít jejich pokračování, právě na základě 

uživatelské popularity obou příběhů. Tato skupina proto nabídku vnímala jen jako 

lákadlo na navnadění uživatelů na chystaná pokračování s úmyslem tato dříve či později 

koupit. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce s názvem Ukradeno 77 milionů účtů služby PlayStation 

Network, týká se nás to?: Analýza internetových diskuzí pod články týkajícími se tématu 

bylo co nejpodrobněji zmapovat situaci okolo jednoho z nejrozsáhlejších úniků dat 

osobního charakteru v historii Internetu a představit probírané téma přístupnou formou i 

čtenářům, kteří jsou se světem videoherních konzolí prozatím neseznámeni. Práce se 

proto zaměřuje na popis všech klíčových aspektů, usnadňujících pochopení probíraného 

tématu ve správném kontextu. Čtenář je v úvodu seznámen s milníky vývoje herních 

konzolí společnosti SONY, následuje přiblížení prvních pokusů o jejich odemčení a 

představena je i samotná PlayStation Network, sociální síť určená majitelům konzole. 

V navazující části diplomové práce se čtenář dozvídá o událostech, 

předcházejících útoku hackerů na PlayStation Network a seznamuje se s klíčovými 

postavami celého příběhu. V teoretické rovině je informován o principech utváření 

digitální identity a prevence o ni, sleduje počátky formování hackerské kultury a její 

vývoj v čase a dozvídá se o existenci elementu hackerů coby integrální součásti 

Internetu. Práce se v tomto bodě snaží o poukázání na přesah teoretických východisek 

definice identity a prevence jejího zneužití i do světa počítačů a digitálních médií 

obecně. V rámci výzkumné části je čtenář obeznámen s principy tematické analýzy, 

odůvodněním jejího výběru a cíli výzkumu včetně představení obou výzkumných 

otázek. Samotná tematická analýza je uvozena bližším seznámením s metodou sběru 

dat, charakteristikou analyzovaného vzorku příspěvků a vysvětlením procesu kódování 

včetně tvorby témat a subtémat. 

Odpovědi na první otázku, spojenou s vnímáním značky SONY po útoku na 

PlayStation Network, se nesly ve značně negativním duchu. Ukázalo se, že od 

společností, kterým jako zákazníci svěřujeme své peníze, očekáváme ve všech směrech 

to nejlepší. Vysoká kvalita a užitná hodnota výrobků jsou samozřejmostí, upřímná 

komunikace očekávaným standardem a maximální možná ochrana osobních údajů 

nepsaným pravidlem. Finanční závazek vůči společnosti v tomto kontextu přitom 

nehraje žádnou roli, zabezpečení osobních a transakčních údajů považujeme za 

samozřejmost v případě využívání placených i bezplatných služeb. V kontextu 

chybějících či zcela minimálních záruk ze strany společností v rámci smluvního vztahu 
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při koupi výrobku či služby to ukazuje na zajímavý fenomén – svých osobních údajů, 

potažmo digitální identity jako celku si velice vážíme, avšak prvoplánově po 

společnostech nevyžadujeme záruky jejich dostatečného zabezpečení. 

V kontextu popularity sociálních sítí a stoupající tendence o sobě veřejně 

prozrazovat čím dál tím více informací z analýzy vyplynul zajímavý aspekt přístupu 

k otázce soukromí. I když informace, které o sobě dobrovolně sdílíme s kamarády a 

známými, mohou co do množství údajů odpovídat velikosti záznamů v databázi firmy, 

popř. je dokonce převyšovat, vnímáme ve vztahu společnosti vůči jejímu zákazníkovi 

závazek důvěry. A společnost jej nikdy nesmí porušit. Že však k tomuto porušení může 

či již mohlo dojít samotným zákazníkem, zde nehraje žádnou roli. Osobně to považuji 

za důkaz relativního vnímání problematiky ochrany identity, což dokládá i skutečnost, 

že mnoho majitelů konzole se obávalo zneužití údajů o platební kartě více, než 

potenciálního zneužití či ztráty identity. 

Další zajímavostí, která z analýzy vyplynula, je percepce komunity hackerů. 

Zatímco část uživatelů vnímala jejich aktivity za opodstatněné, ta druhá v nich 

spatřovala hlavního viníka celé situace. Jen málokdo z diskutujících však poukázal na 

významový rozdíl mezi hackerem a crackerem, popř. o situaci referoval v kontextu 

ideologickém nebo etickém, a nikoliv pouze spotřebním. Uživatelé se tak spíše než o 

jádro problému a důvod jeho vzniku zajímali o dopady situace na jejich osoby 

z pohledu materiálního. V jednom aspektu však měly aktivity hackerů dopad na 

všechny uživatele bez výjimky – je jím otázka bezpečnosti informací a prevence jejich 

zneužití nepovolanou osobu. Domnívám se, že tento faktor dokonce ovlivnil směrování 

odvětví digitálních společností obecně a společnosti se ze situace poučily. Škody, které 

celá kauza firmě SONY napáchala, především ve smyslu ztráty důvěry mnoha 

zákazníků, jsou nevyčíslitelné. 

Příspěvky analyzované v rámci druhé výzkumné otázky nejčastěji reflektovaly 

dvě ústřední témata. To první dodalo ještě více na důležitosti neporušení závazku 

důvěry - část přispěvatelů ani přes štědrou nabídku programu „Welcome Back“ 

neprojevila zájem společnosti SONY odpustit a vinila ji z nedostatečného zabezpečení 

svých databází a celkové nezodpovědnosti. Druhé téma je s tím prvním v kontrastu a 

naopak dokládá skutečnost, že zákazníci jsou ochotni společnosti odpustit téměř 
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cokoliv, vždy záleží jen na vnímané ceně. To je v kontextu informací o vlastní osobě, 

unikátních a nenahraditelných, velice zajímavý poznatek. 
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Resumé 

The goal of the diploma thesis titled 77 million PlayStation Network accounts 

stolen, does it affect us?: An analysis of Internet discussions revolving around this 

topic, was to map in as much detail the situation around one of the most extensive leaks 

of personal data in the history of the internet and to present the evaluated topic to the 

readers that have not yet been introduced to the world of gaming consoles, in the most 

acceptable way. Therefore the thesis concentrates on describing all key aspects, 

clarifying the understanding of the mentioned topic in the right context. From the 

beginning the reader is introduced to the milestones of SONY gaming console 

development, followed by the description of the first attempts to jailbreak them and the 

introduction of the PlayStation Network itself, the social network aimed at the console’s 

owners. 

In further parts of the diploma thesis, the reader learns about events preceding 

the attacks by hackers on the PlayStation Network and introduces them to the key 

involved figures. On the theoretic level the reader is informed of the principles of 

forming a digital identity and its safeguarding, the paper follows the beginnings of 

hacker culture formation and how it evolved in time and informs of the existence of the 

hacker element as an integral part of the Internet. At this point the paper aims to point 

out the overlap between theoretic foundations of identity definition and the prevention 

from its misuse in the computer world and digital media in general. Within the research 

part, the reader is familiarized with the principles of topical analysis, justification for its 

selection and the goal of the research including the introduction to both research 

questions. The topical analysis itself is introduced with a closer inspection of the data 

collection methodology, characteristics of the analyzed contribution sample and the 

explanation of the process of coding including the creation of topics and subtopics. 

The answers to the first question, related to the perception of the SONY brand 

after the attack on PlayStation Network, were encased in substantial negative 

atmosphere. It was made apparent that we expect only the best in all ways from 

companies, to which we as customers commit our money. The high quality and 

experience value of products are a given, honest communication as expected standard 

and maximum possible protection of personal data are an unwritten rule. The financial 
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commitment toward the company does not play a role in this context, the protection of 

personal and transaction data is considered a necessary commonplace feature when 

using paid and free services. In the context of missing or completely minimal guarantee 

from the company within the contractual relationship accompanying the purchase of the 

product or service, this points to an interesting phenomenon – personal data and/or 

digital identities as a whole are highly regarded, however quite naively we do not 

require the companies to guarantee adequate protection. 

In the context of social network popularity and the increasing tendency to 

publicly disclose more and more information about our selves, the analysis shows an 

interesting aspect of attitude towards the question of privacy. Even though the amount 

of information that we publically share with friends and family can equal or exceed the 

amount gathered about us by companies, we perceive a commitment of confidentiality 

from the company towards the customer, which the company must never break. The fact 

that the confidentiality is or could have been broken by the costumer is not important. 

Personally I consider this as proof of relative perception of the identity protection 

problem, which is supported by the fact that many owners of consoles feared misuse of 

credit/debit card data more than they feared the potential misuse or loss of identity. 

Another interesting aspect revealed by the analysis is the perception of the 

hacker community. While a part of the users perceived the hacker community’s 

activities as justified, the other part perceived it as the main culprit in the situation. 

Hardly anybody of the contributors to the discussion however pointed to the difference 

in meaning between a hacker and a cracker or alternatively referred to the situation in 

ideological or ethical context instead of simply consumer context. The users are 

interested in the impact it has on them from the material point of view, rather than the 

core of the problem and the reason for its formation. In one aspect, the hacking activity 

had an impact on all users without exception - it is a question of information security 

and the prevention of their misuse by unauthorized person. I believe that this factor even 

influenced the direction of the digital society in general and the companies learned of 

the situation. The damage that the whole affair had on Sony, especially in terms of loss 

of trust of many customers, is priceless. 
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The contributions analyzed within the second research question mostly reflected 

two central topics. The first enhanced the importance of not breaching confidentiality 

commitments – despite of the generous “Welcome Back” program offered, a portion of 

the contributors decided not to forgive SONY and blamed the company for inadequate 

protection of their databases and overall irresponsibility. The second topic is in direct 

contrast with the first and supports the fact that costumers are willing to forgive the 

company any wrong doing, always depending only on the perceived price. This is very 

interesting finding, taking into account the information at stake is irreplaceable, unique 

and personal to the individual. 
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Obrázek č. 1 – Časová osa s vizualizací nejdůležitějších vynálezů společnosti 

SONY 

 

Zdroj: http://cache.gizmodo.com/assets/resources/2008/03/Trinitron-Timeline2.jpg 

http://cache.gizmodo.com/assets/resources/2008/03/Trinitron-Timeline2.jpg
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Obrázek č. 2 – Časová osa s vizualizací událostí týkajících se průniku hackerů do 
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(část 1) 
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(část 3) 

 

Zdroj: http://www.veracode.com/resources/sony-psn-infographic 

http://www.veracode.com/resources/sony-psn-infographic
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Obrázek č. 3 – Dopis Richarda Blumenthala zaslaný prezidentu divize SCEA 

Jacku Trettonovi 

 

Zdroj: 

http://www.datanymity.com/inthenews/LetterFromSenatorRichardBlumenthal_ToSony

AmericaCEOJackTrenton.pdf 
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Obrázek č. 4 – METLDR klíč konzole PlayStation 3 

 

Zdroj: http://thisisvasco.com/wp-content/uploads/2011/01/Screen-shot-2011-01-06-at-

11.47.05-AM.png 
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Obrázek č. 5 – Obrázek s textem „sup dawg it’s geohot“ dokazující spuštění 

„homebrew“ na PlayStation 3 

 

Zdroj: http://pubdecom.fr/wp-content/uploads/2011/04/geohot150.jpg 
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Obrázek č. 6 – Přehled všech ochranných vrstev konzole PlayStation 3 

 

Zdroj: http://img27.imageshack.us/img27/1725/mtdq.png 
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Obrázek č. 7 – PSN Protector – flashová hra inspirovaná prolomením ochrany 

PlayStation Network 

(snímky ze hry) 

 

 

Zdroj: http://www.roundgames.com/game/PSN+Protector 
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Obrázek č. 8 – Tiskové prohlášení společnosti SONY ve věci prolomení PSN 

(část 1) 
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Zdroj: http://blog.us.playstation.com/2011/04/26/update-on-playstation-network-and-

qriocity/ 
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Obrázek č. 9 – Ukázka spuštěného kódu „Hello World“ na zařízení PS Vita 

 

Zdroj: 

http://psvitahistory.consolehistories.net/wpcontent/uploads/2011/12/d225d94a.jpg 
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Obrázek č. 10 – Obrázek č. 10 – Logo hackerského uskupení LulzSec 

 

Zdroj: http://blogs.voanews.com/digital-frontiers/files/2011/06/LulzsecLogo.jpg 

http://blogs.voanews.com/digital-frontiers/files/2011/06/LulzsecLogo.jpg

