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Anotace 

Bakalářská práce „Veřejné“ soukromí na sociálních sítích se zabývá 

v současnosti aktuálním problémem volně šířených osobních dat napříč internetem, 

potažmo sociálními sítěmi. Hlavním cílem práce je zjistit, zda si žáci druhého stupně 

základních škol a studenti škol středních zabývají otázkou svého soukromí na webu a 

jak případně předcházejí potencionálním rizikům. Dalším cílem práce je zjistit úroveň i 

intenzitu mediálních sdělení zaměřených na internetové soukromí as tím spojenými 

negativními projevy.  

V první teoretické části shrnuji historii sociálních sítí, jejich prvotní funkci a 

vznik sociálních sítí v současném kontextu. Podrobněji z hlediska funkcí je rozebrána 

nejrozšířenější sociální síť v České republice – Facebook.  

V druhé části práce jsou nejprve kvantitativní obsahovou analýzou zkoumána 

česká média. Následuje kvantitativní výzkum mezi žáky cílové skupiny (10-18 let) 

zaměřený na téma ochrany soukromí na internetu. V závěru práce shrnuji jak celou 

teoretickou úroveň, tak i nabyté informace z praktické části bakalářské práce. 

 

Annotation  

The bachelor thesis „Public“ Privacy on Social Sites is focused on currently 

extended issue about freely shared personal data throughout internet without sufficient 

protection. The main topic of thesis is to gather information from primary and 

secondary school students about their awareness of the public privacy issue and if they 

somehow prevent risky online behavior and how.  The following topic is to conduct a 

research concerning Czech media environment and its attention to online risks. 

The first part of the thesis summarizes history and origin of the social sites, 

followed by current functions and options with the specific aim on Facebook – the most 

extended social site in the Czech Republic. The second part of the thesis is focused on 

analyzing periodicals and the following part is quantitative research among students at 
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primary and secondary school, who responded to questions mostly about online privacy 

and cyberbullying.  
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě dlouholetého osobního 

zájmu o primární prevenci na druhém stupni základních škol a gymnázií. Jako aktivní 

přednášející a účastník programu „PEER“ jsem se žáky rozebíral sociálně patologické 

jevy typu drogová závislost apod. Nikdy jsme se však z důvodu neaktuálnosti problému 

nevěnovali mediální výchově a prevenci nevhodného chování na internetu. 

Vysokorychlostní internet byl tehdy ještě v plenkách a idea Facebooku na skle 

Zuckerbergovo koleje. 

 Vzhledem ke studiu na mediálních studiích a předmětu mediální výchova 

jsem se rozhodl mé aktivní působení využít a rozšířit právě o mediální výchovu. Mým 

hlavním zájmem a cílem práce je zjistit, zda si studenti kromě obligátních drog a 

alkoholu uvědomují i možná rizika plynoucí z volně šířených dat a údajů internetem. 

Pokud ano, předcházejí nějak rizikovému chování? Jsou si vědomi toho, že se mohou na 

základě virtuální reality stát obětmi reálných trestných činů? Jsou si současní teenageři 

vědomi online formy běžné šikany, mnohdy horší, než její „offline“ verze? V práci 

mapuji tato v dnešní době klíčová témata a především zjišťuji, jestli je problém opravdu 

tak aktuální nebo se jedná pouze o přehnané strašení.  

 Kromě kvantitativního výzkumu mezi žáky místních škol se v práci budu 

věnovat i českým médiím a stejně jako ve školách, je mým cílem zjistit četnost článků 

věnující se výše zmíněné problematice.  

 Jsem přesvědčen, že kvůli stále rostoucí technologické úrovni a jejímu 

masovému šíření bude soukromí na síti stále více řešeným tématem, ať z obyčejného 

pohledu antivirových programů ve smartphonech, tak především z hlediska ochrany 

osobních dat a jejich možného zneužití.  

 V mé bakalářské práci poskytnu ucelený pohled na celou problematiku 

ze tří různých perspektiv – názory odborníků, pozornost médií a smýšlení mladé 

generace. Věřím, že díky tomu bude možné lépe porozumět novým médiím, jejich 

specifikám a hrozbám.  
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Teoretická část 

1. Sociální sítě – vznik a účel  

Společnost 21. století a především mladší generace si pod pojmem sociální síť 

představí Facebook, Twitter, MySpace. Ti, kteří již pracují, by pravděpodobně přidali i 

Linkedin, sociální síť zaměřenou na kariérní propojování lidí a firem.  

Na těchto konkrétních asociacích není nic zvláštního, výše zmíněné internetové 

stránky nejsou nic jiného než modifikací „běžné“ sociální sítě popsané odbornou 

literaturou, pouze pozměněné dosaženým technologickým pokrokem a moderními 

možnostmi komunikace.    

Dle Velkého sociologického slovníku je sociální síť množina sociálních subjektů 

propojených směnnými vztahy. Subjekty jsou uzlovými body sítě, vztahy jsou 

vyjádřeny spojnicemi bodů. 
1
 

V praxi to znamená, že sociální síť je zkrátka určitý počet lidí spojený 

společnými zájmy, vztahy nebo potřebami. Sportovní kroužek, školní třída, rodina nebo 

například facebooková skupina „Máme rádi guláš“.  Jediný rozdíl v konkrétní podobě 

těchto společenství je závislý na historickém měřítku a technologickém pokroku, ale 

obecně se vždy jedná o skupiny řídící se stejnými principy.  

Sociální sítě v dnešní podobě se začaly rozvíjet v polovině 90. let v USA spolu 

s rozmachem rychlého a přístupného internetu. Tehdy mezi sebou komunikovali 

především studenti vysokých škol, utvářeli první profily, zájmové skupiny a spojovali 

se s dalšími studenty jiných vysokých škol. Následovali dnes již známé sítě Facebook, 

MySpace atd.
2
 

Jak jsem již zmínil v úvodu, cílem mé práce není zacházet do detailů, 

vysvětlovat klady i zápory jednotlivých společenských uskupení v průběhu lidského 

vývoje, ale zaměřit se na možná rizika a nástrahy plynoucí z aktuální podoby i 

fungování moderních sociálních sítí, jak je všichni známe. Jsem si vcelku jistý, že si 

před 10 lety žáci kvarty pardubického gymnázia uvědomovali jistá omezení při shánění 

taháků testu z biologie, byli omezeni velikostí své třídy. Nynější kvartáni jsou jistě 

nadšení, když jim František ze stejné třídy ve Valašském Meziříčí poskytne tahák, 

                                                 
1
 PETRUSEK, M. – VODÁKOVÁ, A. Velký sociologický slovník. Karolinum, 1996. 1627 s. ISBN 

9788071843108  
2
 KULHÁNKOVÁ,  H. - ČAMEK, J. Fenomén Facebook. 1. vyd. Kladno: BigOak, 2010. 128 s. ISBN 

978-80904764-0-0  
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zkrátka protože jsou na Facebooku ve skupině „nesnášíme biologii“. Uvědomují si však 

tito žáci a jejich vrstevníci možná rizika plynoucí z této formy propojení?  

 

1.1 Internetové sociální sítě v 21. století – běžná součást 

společnosti 

Komunikační technologie 21. století nám umožnují udělat náš svět menší, 

přístupnější a spojit jedince z jednoho kouta světa s tím na opačné straně. Žijeme ve 

světě, který je paradoxně menší a zároveň široký i obsáhlý. Spojují nás komunity či 

zájmy z blízkého okolí a současně udržujeme kontakty s lidmi tisíce kilometrů daleko. 

Každý z nás je jen pár „kliků“ myši od kohokoliv na světě. 
3
 

Důsledky tohoto světového propojení jsou samozřejmě vesměs pozitivní, ale je 

důležité si uvědomit i negativní aspekty tohoto jevu. Dříve lokální teroristické sítě 

mohou nyní velmi jednoduše ovlivňovat masy a šířit svou filozofii, názory po celém 

světě. Děti, které dříve stačilo naučit si nebrat bonbóny od cizích lidí, mohou být 

najednou ovlivněny cizími lidmi z daleko širšího okolí, než je jedno město nebo 

vesnice. Nutno poznamenat, že ačkoliv jsme všichni běžně obeznámeni s hrozbami 

plynoucími z interpersonální komunikace, osvěta o komunikaci na internetu moc běžná 

není a samotní uživatelé vědomě či nevědomě sami velmi často napomáhají vzniku 

patologických jevů přímo ohrožujících je samotné. O prevenci a konkrétních hrozbách 

pojednávají následující kapitoly. 
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 PRELL, Ch. Social Network Analysis: History, Theory and Methodology.Sage, 2011. 272 s. ISBN 978 - 

1412947152 
4
 DIJK, J. The Network Society: Social Aspects of New Media. 2. vyd. London: SAGE. 

2006. 304 s. ISBN 978-142908689 
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2. Srovnání sociálních sítí ve světovém a českém 

měřítku  

Jsou opravdu hrozby týkající se uživatelů sociálních sítí tak reálné, jak se zdají? 

Nejedná se pouze o dobrou mediální propagaci a masáž? Nejde pouze o velmi úzkou 

skupiny lidí, kteří se zkrátka snaží pořádně nafouknout bublinu? Tyto a mnohé další 

myšlenky jistě běží hlavou mnoha lidí, kteří uvažují nad důležitostí a přímým zásahem 

do životů běžných smrtelníků skrz sociální sítě. Níže uvedené grafy demonstrují jak 

globální a mocnou silou jsou v dnešní době sociální sítě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že uživatelů Facebooku je po celém světě 

necelá miliarda, z pohledu obyvatel s přístupem na internet, kterých jsou tři miliardy, je 

to opravdu úctyhodné číslo. Na některých kontinentech má téměř každý druhý obyvatel 

svůj facebookový účet.
5
 V České republice je aktivních čtyři miliony profilů, 

s narůstající tendencí téměř 10% měsíčně. Srdce marketingového ředitele zaplesá, nám 

tento údaj ukazuje, o jak zásadní skupinu obyvatel se jedná a zároveň jak velký vliv 

                                                 
5
 MACFADYEN,L, CHEONG,P, MARTIN,J. New Media and Intercultural 

Communication.1. vyd. Peter Lang pPublishing. 2012. 337 s. ISBN 978 - 1433113642 

 
 

Obrázek č. 1: Rozšíření Facebooku na kontinentech 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
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může mít jednání ať už samotných uživatel či skupin na nás všechny. 
6
 Za zmínku stojí i 

údaj o Praze, kde je aktivních 62% obyvatel a pokud k tomu připočteme všechny další 

uživatele, kteří v Praze studují nebo pracují, dostaneme se k číslu dosahujícímu 90%. 
7
 

Analýza těchto čísel nám dává možnost uvědomit si obrovský rozsah a dopad sociálních 

sítí na každého z nás. Můžeme jedním „klikem“ ovlivnit obrovskou masu lidí, ale 

zároveň být i ovlivněni. Můžeme jednoduše ohrozit okolí i jednotlivce, ale současně být 

těmi ohroženými. Již neplatí, že opinion leadeři k nám pouze promlouvají z masových 

médií - každý z nás se může stát tím, kdo utváří postoje těch druhých. Pokud budeme 

vnímat komunikaci jako vytvoření a směrování našeho sdělení konkrétnímu adresátovi, 

nebyla a není lepší doba na to zasáhnout příjemce daleko snáze než kdy dřív. 
8
 

Srovnám-li české a zahraniční sociální sítě a podívám se na ně z perspektivy 

čísel je zřejmé, že se vstupem Facebooku do České republiky rapidně poklesla 

návštěvnost a aktivita domácích sociálních sítí. V roce 2012 měly stránky Lide.cz a 

Spoluzaci.cz každý měsíc okolo 200 tisíc unikátních přístupů, libimseti.cz pouze 30 

tisíc. Ačkoliv i tyto stránky jsou nositelem jistých mediálních sdělení a zcela jistě stále 

mají i své cílové uživatele, hlavní pozornost by se měla soustředit na Facebook, který se 

svými dvěma miliony aktivních uživatelů každý měsíc jasně kraluje českému 

mediálnímu a masovému prostředí. 
9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/cesko-a-socialni-site-v-cislech/ 

                                                 
6
 Facebook statistics.[online]. 2013 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z www:  

<http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/> 

 
7
 FACEBOOK. Statistics by country. [online]. 2013 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z www: 

<http://www.socialbakers.com/countries/continent-detail/europe/> 
8
 JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. Masová média.. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-

466-3 
9
 DOČEKAL, D. Česko a sociální sítě v číslech.[online]. 5.8.2011[cit. 2013-04-16]. Dostupné z www: 

<http://www.lupa.cz/clanky/cesko-a-socialni-site-v-cislech/> 

Obrázek č. 2: Návštěvnost sociálních sítí v České republice 

http://www.lupa.cz/clanky/cesko-a-socialni-site-v-cislech/
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
http://www.socialbakers.com/countries/continent-detail/europe/
http://www.lupa.cz/clanky/cesko-a-socialni-site-v-cislech/
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Výše uvedená čísla jasně naznačují, jakým směrem se ubírat, pokud budeme 

chtít analyzovat možná rizika a hrozby plynoucí z užívání sociálních sítí. Je také zásadní 

si uvědomit, že tyto výsledky nám neukazují viníka - v tomto případě Facebook, pouze 

určují, kde je nejpravděpodobnější výskyt možných sociálně patologických jevů. 

2.1 Popis jednotlivých sociálních sítí a jejich funkcí  

V předchozí podkapitole jsem porovnával české a zahraniční sociální sítě 

z hlediska počtu aktivních uživatelů kvůli budoucí analýze. Kromě tohoto měřítka je 

důležité se podívat na sociální sítě a jejich rozdíly z perspektivy využití i funkčnosti.  

2.1.1 Libimseti.cz  

Server Libimseti.cz byl založen v roce 2002 a je zaměřen na mladé lidi. Nabízí 

funkce seznamky s možností hodnotit ostatní uživatele a zároveň funguje jako chat pro 

všechny registrované. V poslední době server provozuje i server magazin.cz, organizuje 

seznamovací večírky a má své vlastní internetové rádio. V posledních letech je ve stínu 

ostatních sociálních serverů, odhadovaná návštěvnost je 30 tisíc uživatelů měsíčně, což 

je 10x méně, než v předchozích letech.  

Z hlediska funkcí kombinuje klasický chat se seznamkou. Neumožňuje funkci 

geolokace – sdílení aktuálního místa pobytu. Naopak zde nelze ovlivnit omezení 

přístupu na profil. Každý z registrovaných uživatelů poskytuje veškeré informace o sobě 

nebo fotky všem, kteří si jeho účet najdou, bez závislosti na tom, zdali jsou registrováni 

nebo v kontaktu s konkrétní osobou. 

2.1.2 Lide.cz  

Portál společnosti Seznam.cz funguje jako klasický chat, kdy po založení profilu 

můžete vstupovat do tematicky založených místností a komunikovat s ostatními 

uživateli. Míra zveřejněných informací záleží na každém uživateli, není nutnost 

vyplňovat cokoliv. I zde chybí omezení sdílení informací na svém profilu, mohou je 

vidět všichni i bez registrace.  

2.1.3 Spoluzaci.cz  

Jsou jako výše zmínění Lide.cz společným projektem portálu Seznam.cz. Je to 

server určený pro sdružení a vyhledávání bývalých nebo současných spolužáků. 

Z hlediska ochrany soukromí je tento server jedničkou mezi českými ekvivalenty. Bez 

znalosti přístupových hesel do jednotlivých tříd není možné volně sledovat uživatele.  
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A to ani způsobem zadání konkrétního jména do vyhledávače, tím se pouze 

identifikují třídy, ve kterých se může hledaný(á) nacházet.  

2.1.4 Twitter  

Twitter není oblíbenou sociální sítí v České republice, alespoň řečí čísel. 

Aktivních uživatelů je okolo 120 tisíc, těch co pouze sledují vzkazy na Twitteru je 

okolo půl milionu měsíčně.
10

 Twitter nelze pokládat za klasickou seznamku, chat či 

podobně konstruovaný server. Jedná se o tzv. „mikroblogovou“ stránku, kde každý 

uživatel má 140 znaků na to vyjádřit své aktuální postřehy. Jak pochopit fungování 

Twitteru nabízejí samotní autoři:  

 

„Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak zůstat v obraze o všem, co máte rádi. 

Twitter je informační síť, která vás v reálném čase spojí s nejnovějšími příběhy, 

nápady, názory a novinkami a tím, co se vám zdá zajímavé. Jednoduše najděte účty, 

které považujete za nejvíce zajímavé a začněte sledovat konverzace. 

V centru Twitteru jsou malé výbuchy informací nazývané Tweety. Každý Tweet je 

140 znaků, ale nenechte se zmást malou velikostí, můžete objevit mnoho v malém 

prostoru. Můžete si prohlédnout fotky, videa a rozhovory přímo v Tweetu dostat celý 

příběh na první pohled, a to na jednom místě.“
11

  

 

Výše popsané v praxi funguje tak, že sledujete „tweety“ vašich kamarádů, 

celebrit, skupin, politiků… Je na každém, co na sebe prozradí, ale vesměs se nejedná o 

server, kde by na základě informací o uživatelích docházelo k přímému narušení či 

ohrožení soukromí. 

2.1.5 Linkedin  

O Linkedinu je nezbytné se zmínit, ale pouze okrajově. Jedná se také o sociální 

síť, ale fungující z úplně jiných důvodů, než ostatní „volnočasovější“ stránky. Linkedin 

je místo určené pro kariérní spojování lidí a firem. Spojujete se s lidmi ze zaměstnání, 

od konkurence, s obchodními partnery, firmami. Není úplně správné zmiňovat způsob 

ochrany soukromí (ačkoliv i zde je možnost omezit některé informace), protože cílem 

                                                 
10

DOČEKAL, D. Český Twitter má 112 028 uživatelů. A najdete na něm už například i H&M Czech. 

[online]. 15.9.2012. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z www: 

<http://www.justit.cz/wordpress/2012/09/15/cesky-twitter-112-028-ma-uzivatelu-a-najdete-na-nem-uz-

napriklad-hm-czech/> 

http://twitter.com/invitations/suggestions
http://www.justit.cz/wordpress/2012/09/15/cesky-twitter-112-028-ma-uzivatelu-a-najdete-na-nem-uz-napriklad-hm-czech/
http://www.justit.cz/wordpress/2012/09/15/cesky-twitter-112-028-ma-uzivatelu-a-najdete-na-nem-uz-napriklad-hm-czech/
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na Linkedinu je mít co nejvíce kontaktů a každé oficiální propojení s kolegou vás 

automaticky spojuje i s lidmi z jeho sítě. Osobně mi spolu s Twitterem přijde tento 

projekt nejužitečnější a nejefektivněji využívající principy i pravidla fungování 

sociálních sítí.  

2.1.6 Facebook  

Facebooku se oproti jeho „konkurentům“ budu věnovat více, především jeho 

funkcím, možnostem sdílení a také způsobům ochrany soukromí. Důvod zaměření 

pozornosti na Facebook je zřejmý - dle již uvedených údajů je v České republice čtyři 

miliony aktivních profilů. Pokud zmapujeme cílové skupiny, zjistíme, že v určitých 

věkových kategoriích dosahuje penetrace Facebooku  téměř 100% osob dané skupiny. 

Z tohoto hlediska je Facebook roven jakékoliv jiné adekvátní interpersonální 

komunikaci a toto nové médium se zcela určitě musí vnímat jako jeden 

z nejmasovějších prostředků utvářejících společnost 21. století.  

Ačkoliv v České republice zatím nepozorujeme trend výraznějšího úprku 

z Facebooku na jiné sociální sítě (viz stále nízká aktivita na Twitteru), v zahraničí je již 

tento jev stále více zřejmý, především z důvodu velmi komplikované ochrany soukromí 

dospívajících uživatelů, kteří se cítí ohroženi ať už profily svých rodičů nebo zkrátka 

tím, že ztrácejí kontrolu nad tím, kdo vidí jejich „životy“. 
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
11

 TWITTER. Twitter about. 2013 [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z www: 

<https://twitter.com/about> 

https://twitter.com/about
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Zdroj: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/jaky-je-skutecny-pocet-ceskych-uzivatelu-

facebooku__s288x9161.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/jaky-je-skutecny-pocet-ceskych-uzivatelu-

facebooku__s288x9161.html 

                                                                                                                                               
12

DOČEKAL, D. Facebook začíná mladé nudit, do čeho se vrhnou po něm?. [online] 13.3.2013 [cit. 

2013-04-17]. Dostupné z www: <http://www.lupa.cz/clanky/facebook-zacina-mlade-nudit-do-ceho-se-

vrhnou-po-nem/> 

Obrázek č. 3: Rozdělení profilů Facebooku dle věku v České republice 

Obrázek č. 4: Poměr aktivních profilů Facebooku v ČR v porovnání s populací 

http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/jaky-je-skutecny-pocet-ceskych-uzivatelu-facebooku__s288x9161.html
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/jaky-je-skutecny-pocet-ceskych-uzivatelu-facebooku__s288x9161.html
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/jaky-je-skutecny-pocet-ceskych-uzivatelu-facebooku__s288x9161.html
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/jaky-je-skutecny-pocet-ceskych-uzivatelu-facebooku__s288x9161.html
http://www.lupa.cz/clanky/facebook-zacina-mlade-nudit-do-ceho-se-vrhnou-po-nem/
http://www.lupa.cz/clanky/facebook-zacina-mlade-nudit-do-ceho-se-vrhnou-po-nem/
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Výše uvedené grafy dokládají zmíněná fakta. Přes 50% aktivních profilů na 

Facebooku v ČR tvoří mladí lidé do 29 let, kteří jsou zároveň nejmenší skupinou do 

počtu obyvatel v ČR. Z druhého grafu vyplývá i skutečnost, že počet profilů (oranžová 

křivka) v některých případech převyšuje počet obyvatel, což značí výskyt i falešných 

profilů na Facebooku. Problém soukromí na sociálních sítích se tedy především týká 

žáků druhých stupňů základních škol, víceletých gymnázií a středních škol.  

 

3. Facebook soukromí – nastavení, změny, pokrok  

„Vše může být použito proti vám a to jak dlouho my budeme chtít.“ Parafrázuji 

větu Erika Egana, šéfa bezpečnostních pravidel Facebooku, který loni oznámil, že 

Facebook může proti každému uživateli použít jakoukoliv informace ve smyslu cílené 

reklamy a to i mimo webové stránky sítě.
13

 V praxi to znamená, že jakákoliv nabídka 

může na každého uživatele „vyskočit“ jak v rámci pohybu „uvnitř“ sítě, tak i mimo. 

Reálně stačí, že použijete vyhledávač a na základě údajů z Facebooku se vám seřadí 

výsledky hledání, nabídne konkrétní produkt a naopak - na základě cookies vám 

Facebook servíruje jednu reklamu za druhou. To se sice uživatelům líbit nemusí, na 

druhou stranu inzerce nikoho na životě neohrožuje. Na druhou stranu však kvůli těmto 

omezením nastává problém s nastavením ochrany soukromí na síti. Cílem Facebooku 

není udělat uživatelům nastavení jejich soukromí jednoduché. 

Po vzniku Facebooku a prvotním masovém rozšíření se dalo soukromí nastavit 

třemi jednoduchými volbami – bez omezení, údaje vidí přátelé vašich přátel, nebo 

pouze vaši přátelé. Jednoduché, snadné a ten kdo přemýšlel nad ochranou, to měl 

bezproblémové. Nyní jsou uživatelé vystavení velmi složitému a komplexnímu 

nastavení a i ti, kteří chtějí chránit sami sebe, to mají značně komplikované  

 

 

 

 

 

                                                 
13

HILL, K. Facebook Privacy Policy Change Paves Way For Off-Facebook Advertising. [online]. 

11.5.2012. [cit. 2013-04-21]. Dostupné z :http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/05/11/facebook-

privacy-policy-change-paves-way-for-off-facebook-advertising/ 

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/05/11/facebook-privacy-policy-change-paves-way-for-off-facebook-advertising/
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/05/11/facebook-privacy-policy-change-paves-way-for-off-facebook-advertising/
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zdroj: www.facebook.com 

 

První kolonka „soukromí“ nabízí pět možností jak pracovat s informacemi na 

vašem profilu. Většinou se jedná o nastavení typu – přátelé, přátelé přátel a všichni.  

Druhá kolonka „Timeline a označování“ nabízí celkově 7 úrovní nastavení v různých 

sekcích a každá sekce navíc obsahuje další možnosti omezení. Uživatel bude chtít 

například zakázat sdílení svých fotografií komukoliv mimo svůj okruh přátel, ale již si 

nenastaví limitace sdílení své polohy nebo jakékoliv označení „libí se mi“. Fotografie se 

sice omezí, ale zbytek ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Nastavení soukromí profilu na Facebooku 

http://www.facebook.com/


  Název práce 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.facebook.com/settings?tab=timeline 

 

Další zajímavou informací je omezení starších příspěvků na časové ose profilu. 

Pokud toto nezakážete, vyhledávače typu Google a další budou zahrnovat tyto 

informace do výsledků vyhledávání.  

V ideálním případě uživatel pochopí všechny úrovně zabezpečení a úspěšně si 

profil nastaví, ale vyhráno nemá, protože pokud to samé neučiní jeho přátelé, tedy 

skupina, kterým on (a) informace poskytuje, stejně se lze bez problémů k veškerým 

údajům dostat právě prostřednictvím přátel.  

Facebook zároveň při každé systémové změně nastavení uživatele pouze 

informuje, ale původní uživatelské rozhraní ruší a automaticky nastavuje sdílení všeho 

všem.  

Facebook není školní třídou, uzavřenou skupinou, sportovním kroužkem, je to 

veřejný prostor, kde se cokoliv osobního stává věcí veřejnou.  

Policie České republiky na svých oficiálních stránkách zveřejnila článek – 

„Facebook - místo, kde prodáváme své soukromí!“, kde se o výše zmíněném problému 

vyjadřuje takto: 

 

 „Facebook je především komunikační nástroj. Umožňuje nám spřátelit se s 

novými lidmi a se starými známými zůstat v kontaktu. Dovoluje nám komunikovat 

Obrázek č. 6: Pokročilé nastavení soukromí na Facebooku 

https://www.facebook.com/settings?tab=timeline
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s lidmi na druhém konci světa. Jde o prostor, kde můžeme publikovat a sdílet informace 

o své osobě, vkládat texty, fotky, videa, odkazovat na vše, co nás zajímá apod. 

        Je jednoduchý, rychlý a přehledný. 

My, jako uživatelé Facebooku jsme potenciální hrozbou sobě samým 

         Mladá a střední generace uživatelů dnes na Facebooku zveřejňuje takové 

detaily ze svého každodenního života, aniž by si uvědomila, jaká rizika pro její vlastní 

soukromí to může přinést dnes či do budoucna. 

        Facebook sám o sobě nepředstavuje hrozbu, jeho cílem není vypátrat a poté 

zneužít citlivá data svých uživatelů. Informace, které jsou v jeho síti uloženy, zde byly 

vloženy dobrovolně a záměrně jeho uživateli. Údaje, které však uvádíme do profilu 

nevidí jen naši přátelé, některé informace mohou vidět i přátelé našich přátel, nebo lidé, 

kteří jsou ve stejné síti jako my sami. Existují různá nastavení soukromí, ale už jen 

málokdo je používá.“
14

 

 

Přijde mi zásadní takto apelovat ze strany státních institucí potažmo médií na 

všechny uživatele, vychovávat a vést děti i žáky škol k bezpečnému užívání internetu a 

sociálních sítí, které se bleskově staly součástí našich životů, ale bez předchozí předané 

zkušenosti nikdo neví jak s nimi pracovat. Všechny malé děti ví, že se nemají bavit 

s cizími lidmi, mladé slečny nenosí přilepená telefonní čísla na čelech, víme jak se 

obecně chovat na veřejnosti, známe způsoby ochrany našeho soukromí, ale již si 

přestáváme uvědomovat, že dnešní internet je stejný veřejný prostor jako škola, 

diskotéka, metro.  

Projekt „You Are What You Like“ listu Proceedings of the National Academy of 

Sciences ukazuje, kolik informací se dá zjistit na základě analýzy všech stisknutých 

„líbí se mi“ na sociální síti Facebook. S přesností přes 80%  autoři identifikují rasu, věk, 

náboženství, sexuální orientaci, politické preference atp.
15

 

 

 

 

 

                                                 
14

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Facebook – místo, kde prodáváme své soukromí. [online]. 2010. [cit. 

2013-04-15] Dostupné z www: <http://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-facebook-misto-kde-

prodavame-sve-soukromi.aspx> 

http://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-facebook-misto-kde-prodavame-sve-soukromi.aspx
http://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-facebook-misto-kde-prodavame-sve-soukromi.aspx
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Konkrétní výstup aplikace „youarewhatyouLIKE“ vypadá takto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://youarewhatyoulike.com/index.php 

 

Výsledek výzkumu, kdy na základě aplikování šikovného algoritmu sloužícího k 

vyhodnocení banálních kliknutí, je kromě zábavných faktů vcelku alarmujícím zjištěním 

pro všechny zabývající se online soukromím. Předpokládám, že každý marketér je 

                                                                                                                                               
15

 KOSINSKI, M.;STILLWELL,D.;GRAEPEL,T. Private traits and attributes are predictable from 

digital reords of human behavior. [online]. 12.2.2013. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z www: 

<http://www.pnas.org/content/110/15/5802.full?sid=0a0fef4d-d843-4701-bd3a-34b5c788b420> 

Obrázek č. 7: Aplikace „jsi to, co lajkuješ“ 

http://youarewhatyoulike.com/index.php
http://www.pnas.org/content/110/15/5802.full?sid=0a0fef4d-d843-4701-bd3a-34b5c788b420
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nadšený při představě na míru ušitých reklam proudících skrze chytré telefony přímo ke 

koncovému uživateli, rodič nebo uvědomělý uživatel se již raduje méně.  

 

4. Rizika zneužití soukromí   

V předchozích částech práce jsem shrnoval internetovou komunikaci, možnosti 

sociálních sítí a podrobněji se rozepsal o Facebooku, nejpoužívanější sociální sítí 

současnosti, způsobech využití a nastavení soukromí na síti.  

V následujících dvou kapitolách bych se rád zaměřil na způsoby zneužití 

nechráněného soukromí na internetu. Pokusím se nastínit situace, do kterých se může 

běžný uživatel dostat v případě, že nebude respektovat sociální síť jako jakýkoliv jiný 

veřejný prostor a akceptovat běžné principy ochrany soukromí a osobních dat.  

 

4.1  Kyberšikana (cyberbulling) 

Kyberšikana nemusí být na první pohled zcela zřejmým projevem zneužití 

sociálních sítí, jako prostředku, přesto se jedná o běžný jev způsobený rozvojem 

informačně komunikačních technologií.  

Kyberšikana se od té „normální“, „face to face“ šikany liší tím, že prostředky 

pro zneužití, ponížení či vyhrožování dítěti jsou internet, mobilní telefony, sociální sítě. 

V případě, že se do tohoto vzorce dostane dospělý, již se bude jednat o kyberstalking, 

kybergrooming nikdy o kyberšikanu.
16

 

Výzkumy na kyberšikanu prováděné v letech 2005 – 2008 třemi evropskými 

univerzitami dokázaly, že obětmi jsou většinou introvertní uživatelé sociálních sítí 

s problémem navazovat jakékoliv vztahy mimo online komunity. Zároveň drtivá většina 

z obětí jsou uživatelé, kteří nedbají na ochranu soukromí, zveřejňují osobní údaje, sdílí 

fotografie apod. 
17

 

Vzhledem k tomu, že pachatelé z řad vrstevníků jsou většinou anonymní, velmi 

často a bez větších problému mění identitu a není tak jednoduché je identifikovat, je 

                                                 
16

 STOPCYBERBULLYING. What is cyberbullying, exactly? [online]. 2013. [cit. 2013-04-17]. Dostupné 

z www:<http://www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html> 
17

 E-BEZPECI. Co je kyberšikana? [online]. 22.5.2009. [cit. 2013-04-18]. Dostupné z www: 

<http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/14/39/lang,czech/> 

http://www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html
http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/14/39/lang,czech/
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zřejmé, že jakékoliv neuvážené zacházení se svým soukromým na sociálních sítích či 

online komunitách je vysoce rizikové. 
18

 

 

Formy kyberšikany jsou různé, od vcelku běžného a dle mého názoru méně 

škodlivého „flamingu“, kdy se prostřednictvím různých fór, skupiny či diskuzí dostanou 

protagonisté do sporu končícího výhružkami, vulgaritami a verbálním napadáním 

postiženého. Z mého pohledu daleko horší jsou ty varianty, kdy je oběť pomlouvána, 

obtěžována nebo je její identita zneužita k hanlivým a dalším prostředkům. Klasickými 

příklady mohou být anonymní výhružky prostřednictvím sms, zesměšňování na 

sociálních sítích (každý může vidět obsah vaší „zdi“ na Facebooku ještě před tím, než 

máte šanci příspěvek smazat), pomlouvání nepravdivými či intimnímu informacemi. 
19

 

Ve světě jsou již známé případy, které vedly k sebevraždám obětí. V České republice 

jsme nedávno mohli zaregistrovat případ, který skončil opačně. Výhružka, která spadala 

do kategorie pomlouvání (denigration) vyústila ve vraždu pachatelky. Ukázka moci 

nových médií a také toho, že image jednotlivců na je na nich pro dnešní mladou 

generaci zásadní. 
20

 

 

4.2 Cybergrooming 

Dalším z možných zneužití soukromí na internetu je kybergrooming, tedy agrese 

spadající do kategorie zneužití nezletilých/zletilých obětí. Charakteristické je vydávaní 

se za jinou osobu za účelem setkání a sexuálního zneužití. Nemusí jít nutně o pedofily, 

vzhledem k tomu, že oběti jsou velmi často dívky v pubertálním věku, obecně mohou 

být i zletilé.  

Stejně jako u následujícího cyberstalkingu zde je již opravdu klíčové chránit si 

své soukromí a jakákoliv informace i osobní údaj mohou vytvořit pachateli ideální 

podhoubí. Telefonní číslo na chatu nebo Facebooku, adresa domova, školy, oblíbené 

označování se na místech, kde se nacházím apod., všechny tyto běžné součásti projevů 

                                                 
18

UNIVERSITEIT ANTWERPEN. Cyberbullying definition. [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné z 

www: <http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.CYBERPESTEN&n=39995> 
19

 Vašutová, M. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské 

Univerzity v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-858-5 
20

 MIKULINCOVÁ,H. Policie obvinila tři mladíky z Jihlavy kvůli vraždě patnáctileté dívky. [online]. 

29.3.2013. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z www: 

<http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1193691> 
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chování mladé generace mohou i zcela nevědomě vytvořit z uživatele Facebooku oběť 

násilného sexuálního činu. 
21

 

 

4.3 Cyberstalking  

Cyberstalking je online obdoba klasického stalkingu, kdy dochází k porušování 

osobních práv, svobod a lidské důstojnosti oběti. Jediný rozdíl je v tom, že vše probíhá 

online prostřednictvím internetových komunikačních kanálů. Důležitý je i fakt, že české 

trestní právo myslí více na stalking ve své „živé“ podobě a dokazování cyberstalking je 

mnohdy velmi obtížné. 

 

4.4 Prevence – je potřeba?  

Jsou výše zmíněné projevy zneužití online komunikace tak aktuálním a 

zásadním problémem? Je potřeba aktualizace trestně právního řádu směrem k ochraně 

uživatelé online komunit? V roce 2012 proběhl celosvětový výzkum provedený 

renomovanou agenturou Ipsos zaměřený právě na kyberšikanu a s ní spojené další 

sociálně patologické jevy. Výsledky jsou vcelku alarmující a poukazují na naši obecnou 

nezkušenost s fungováním „online“. Umíme se lépe chránit v běžném životě, ale již 

méně umíme zacházet s další dimenzí sociálního chování – s virtuální realitou.  

Na základě výsledků výzkumu 12% rodičů přiznalo, že jejich dítě má přímou 

zkušenost s online šikanou či obdobnými jevy. Dalších 24% rodičů odpovědělo, že má 

někoho v blízkém okolí, kdo je obětí kyberšikany. Přes 60% těchto obětí zažilo šikanu 

v rámci sociálních sítí, 40% prostřednictvím mobilních telefonů nebo online chatové 

místnosti. Nejhůře dopadli státy v Asii (Indie, Čína) nebo Brazílie. Naši evropští 

sousedé se umístili ve výskytu kyber zneužívání na spodním okraji – Německo 7%, 

Polsko 12%, Maďarsko 7%. 
22

 

Významná je také skutečnost, že ne všechny děti se přiznají, dle nedávného 

výzkumu The London School of Economics and Political Science až 25% dětí se vůbec 

k šikaně na internetu svým rodičům nepřizná, tudíž postižených může být daleko více. 

                                                 
21

 LIVINGSTONE, S. Children and The Internet. Polity. 2009. 272 s. ISBN 9780745631950 
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23
 Oba výzkumy se zaměřuj na stejný problém s jediným zásadním rozdílem a tím jsou 

respondenti. V případě IPSOSu jsou odpovídající rodiče, LSE se tázalo přímo dětí ve 

věku od 9 – 16 let. Počet respondentů je v obou výzkumech podobný, rozdíl je ve 

výběru zemí, zatímco výzkum IPSOSu probíhal po celém světě, LSE si vybralo 25 zemí 

napříč Evropou včetně České republiky.  

 

5. Online životy mladé generace  

V předcházejících částech své práce jsem psal o online sociálních sítích a 

komunitách, vysvětloval rozdíly mezi sítěmi v Čechách a ve světě, nastínil jsem 

problém soukromí na internetu a zmínil možné hrozby plynoucí z online života. 

Následující kapitola bude o samotném chování dětí na internetu a četnosti s jakou 

přijdou do styku s rizikovými faktory.   

Projekt pod záštitou London School of Economics vedený jednou z největších 

odbornic na problematiku sociálních sítí a obecně online života mladistvých, Soniou 

Livingstone, obecně ukázal mnohá velmi zajímavá fakta, od kterých se můžeme dále 

odrazit a možná i pochopit současnou generaci adolescentů, pro které je online život 

nepostradatelnou součástí jejich existence.
24

 Díky tomu, že i Česká republika byla do 

tohoto výzkumu zapojena, mohly by výsledky přispět k větší angažovanosti ze strany 

škol i veřejnosti k dané problematice. Koneckonců v mnoha aspektech, o kterých se 

zmíním v kapitole věnované pouze České republice, jsme dopadli téměř nejhůře z celé 

Evropy, a proto jsem přesvědčený, že je důležité akcentovat tento problém do popředí i 

mediálního prostředí.  

 

5.1 Intenzivní využití internetu  

Dle výzkumu je 93% dětí ve věku od 9-16 let alespoň jednou týdne online. Přes 

60% z nich je online každý den. Přes 80% respondentů používá internet doma, 63% ve 

                                                                                                                                               
2013-04-18]. Dostupné z www:<http://www.ipsos-na.com/news-

polls/pressrelease.aspx?id=5462#.Tw6exyC2__s.twitter> 
23

 LIVINGSTONE, S., HADDON, L., GORZIG, A.,OLAFSSON, K. Risks and safety on the internet: 

The perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online. 2011. 177 s. 
24

 KELSEY, C. Generation MySpace: Helping Your Teen Survive Online Adolescence. 1. vyd. Marlowe 

& Company. 2007. 322 s. ISBN 978-1600940118 
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škole a okolo 30% v rámci svých mobilních telefonů. Z tohoto vzorku má 59% dětí 

profil na sociálních sítích, jak jsem již zmiňoval a čím starší je skupina respondentů, tím 

číslo více roste. U dětí starších 14 let máme v průměru přes 80% aktivních profilů. 

Zajímavé je, že pouze 43% má svůj profil omezen pro přátele, 28% má omezení pro 

přátele svých přátel a 26% má zcela veřejný profil, otevřený pro kohokoliv.  
25

 

 

5.2 Šikana, sexting, seznamování online  

Samozřejmě existují i další možné negativní projevy a hrozby pro děti 

pohybující se internetovým prostorem, ale vzhledem k tématu jsou tyto tři fenomény dle 

mého názoru nejvíce rizikové vzhledem k využití sociálních sítí i případného 

nechráněného soukromí. Česká republika patří spolu s Estonskem, Lotyšskem, 

Švédskem a Norskem do skupiny nejvíce ohrožených zemí, kde 6 z 10 dětí má přímou 

zkušenost s jednou nebo více online hrozeb. 

 

5.2.1 Šikana  

Šikana v její online formě je jedním z nejčastějších rizik plynoucích z užívání 

internetu a sociálních sítí. Vychází z komunikace vrstevníků, kdy je oběť psychicky 

týrána. 9% z respondentů výše zmíněného výzkumu vypovědělo, že bylo v posledních 

12 měsících nějakým způsobem ohroženo či mu bylo ublíženo. Přestože nová média a 

sociální sítě mohou poskytovat nový anonymní prostor pro šikanu, tak to zcela 

nekoresponduje s výskytem kyberšikany v zemích s největším počtem uživatelů 

internetu nebo sociálních sítí. Lze tedy usuzovat, že kyberšikana je pouze novým 

projevem v zemích, kde je tradičně šikana již velmi rozšířená. 
26

   

 Uvedený graf ukazuje poměr mezi online a offline šikanou napříč všemi 

dotazovanými zeměmi.  

 

 

 

 

                                                 
25

 Livingstone, S., Haddon, L., Gorzig, A., and Ólafsson, K. Risks and safety on the internet: The 

perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online. 2011. 177 s. 
26
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zdroj: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20(2009-

11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf) 

 

Kromě zajímavých faktů, kdy 5% dětí odpovědělo, že sami oni někoho 

šikanovali skrz sociální sítě nebo mobilní telefony, je spíše zarážející, že 81% rodičů o 

šikaně neví nebo si myslí, že jejich dítě není šikanované. Toto zjištění přesně vypovídá 

o generačních rozdílech, kdy rodiče nejenomže neovlivňuji, potažmo netvarují své děti 

v tom, jak se chovat online, ale mnohdy ani sami netuší, co jejich děti vůbec dělají na 

internetu, popřípadě jaké jsou vůbec možnosti. Zkrátka neuvědomují si, jak je internet 

obsáhlý se všemi pozitivy i možnými riziky.  

V návaznosti na neinformovanost rodičů je i logická reakce šikanovaných dětí, 

kteří vzhledem k tomu, že doma necítí podporu, možná jakoukoliv angažovanost, řeší 

problém mimo rodinu nebo ho nechávají „vyšumět“ - to se týká více než 80% tázaných.  

V rámci kyberšikany je nutné se i zabývat tím, jak si oběti poradí s následky 

šikany či samotnou šikanou. V reálném prostředí ví oběť, kdo je konkrétním pachatelem 

a případná opatření ať se mohou provádět konkrétně přímo na pachatele, ať už ze strany 

rodiny, školy či příslušných orgánů. Online šikana je ošemetnější v tom, že mnohdy 

není zřejmé, kdo stojí za útoky nebo se identita útočníků může snadno měnit. Na druhou 

Obrázek č. 8: Poměr online a reálné šikany 

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf)
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf)
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stranu i opatření (ačkoliv přímý trest ze strany státu prakticky nehrozí) se dělají snáze – 

blokace uživatele, nahlášení administrátorovi atp. Níže uvedený graf ukazuje, jak se 

s kyberšikanou vypořádávají konkrétní oběti a především s jakou úspěšností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20(2009-

11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf 

Jak je zřejmé, nejlepším řešením vypořádání se s online šikanou je zablokování 

účtu nebo profilu pachatele, popřípadě upravení soukromí na dané síti. 
27

 

 

5.2.2 Sexting  

 Z hlediska případných rizik mi posílání nebo přijímání explicitních zpráv přijde 

jako jedno z největších možných ohrožení. Ve spojení s neuváženým chováním 

některých žáků na chatu nebo nechráněného soukromí na sociálních sítích (30% dětí od 

11-16 let má kontakty s neznámým člověkem přes internet) je to opravdu nebezpečná 

kombinace, která může až vyústit v trestný čin.  

 Sexting, populární označení míchající „sex“ a „texting“, neboli komunikaci 

spojenou s rozmachem mobilních telefonů, kdy si vrstevníci posílají obrázky či text se 

sexuálním podtextem. Důvodem proč se zde o něm zmiňuji, je to, že sexting může mít 

často za následky i nezamýšlené reakce, popřípadě adresát takových zpráv nemusí 

souhlasit s touto formou komunikace a může být pohoršen nebo se cítit ohrožen.  

                                                 
27

 LIVINGSTONE, S. Kids Online. 1. Vyd. Policy Press, 2009. 224 s. ISBN 978-1-84742-439-6 

 

Obrázek č. 9: Úspěšnost jednotlivých řešení kyberšikany 

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf
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 Možnosti dnešních sociálních sítí umožňují přijímat zprávy včetně fotografií a 

videí, takže příjemcem zpráv s erotickým materiálem se de facto může stát kdokoliv. 

Česká republika v tomto drží druhou příčku za Rumunskem, 21% českých dětí se stalo 

v posledním roce příjemci „sextových“ zpráv a zároveň 10% rozesílalo podobně laděné 

zprávy svým vrstevníkům, což je evropské prvenství, protože průměr na celou Evropu 

jsou pouhá 3%. 
28

Výsledky bych bral částečně s rezervou, ačkoliv se jedná o anonymní 

výzkum, nepředpokládám, že všechny děti by byly upřímné v rámci této tématiky. Na 

druhou stranu to může vypovídat o celkově velmi liberálním přístupu české společnosti 

k sexu, erotice a internetu.  

 

5.2.3 Seznamování online, setkání offline 

Tato podkapitola částečně navazuje na tu předchozí, kde jsem se zmiňoval o 

kombinace výměny explicitního materiálu v souvislosti s hrozbou reálného zneužití. 

Seznamování online může být možná ještě více rizikové, vzhledem k jeho původní 

nevinnosti. Samozřejmě, že není nic špatného na tom se seznamovat, koneckonců nic 

pobuřujícího nevidím na tom, když se dva letmo znají a jejich první kontakt proběhne 

přes nějakou sociální síť nebo chat. Nakonec nyní se již neptáme na čísla mobilních 

telefonů, ale obligátně na „dáš mi svůj facebook?“. Problém je v tom, když se začneme 

bavit s někým, koho jsme v životě neviděli.  

Dle aktuálních výzkumů a odborných publikací nejvíce zneužití nezletilých 

právě proběhne po seznámení na síti. Výzkum EU Kids Online zjistil, že v průměru 

30% dětí se seznámilo s nejprve online. Rozdíl je ve věkové struktuře, zatímco děti ve 

věku 9-10 let mají tuto zkušenost pouze v 13% případů, ti nejstarší (15-16 let) mají tuto 

zkušenost až v polovině případů (46%), z toho každý sedmý(á) se poté setká s jeho 

online kontaktem i ve skutečném životě. 
29

  

Je vcelku jedno, zda se jedná o dívku nebo chlapce, tady je poměr seznamování 

se na internetu stejný, zajímavé je ale sledovat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Již 

dříve zmíněné liberální a nábožensky uvolněné země jsou na vrcholu pomyslného 

žebříčku i včetně České republiky. Rozdíl je v tom, v jaké zemi mají více tendencí se 

                                                 
28

 Livingstone, S., Haddon, L., Gorzig, A., and Ólafsson, K. Risks and safety on the internet: The 
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s nově nabytým kontaktem setkat i v reálném životě. Například ve Finsku, Dánsku, 

Slovinsku nebo v Holandsku je velmi běžné navazovat známosti online, ale již daleko 

méně je chuť se s danou osobou potkat v reálném životě.  

Dalším zásadním faktem může být to, že pro ty, jež mají zkušenost s tímto 

způsobem navazování kontaktů, je vcelku běžné a časté setkávat se offline. Až třetina 

dotázaných odpověděla, že má tuto zkušenost 5x a více za poslední rok. Největším 

problémem z hlediska ohrožení dětí je nemožnost ověření identity seznamovaného 

protějšku. Vzhledem k tomu, že 64% těchto seznámení proběhne v rámci sociálních sítí, 

je i otázka soukromí výrazně ohrožena. Prakticky si děti pouštějí cizince do svých 

sociálních okruhů, známostí, ukazují jim dobrovolně své soukromí a navíc soukromí i 

svých přátel. 
30

 

 

6. České děti - nejhorší v Evropě?  

České děti jsou obecně nadprůměrné, co se týká intenzity užívání nových 

technologií v rámci Evropy. 75% dětí ve věku 11-16 let je online každý den, dalších 

22% je na internetu 1 – 2x týdně. Téměř 40% z nich má přístup k internetu skrz mobilní 

telefony. 12% z takto aktivních dětí se cítí špatně, pokud nemá pravidelný přístup 

k internetu a zároveň stejný počet přiznal, že kvůli internetu vědomě zanedbává rodinu a 

přátele. V otázce online gramotnosti jsme nad evropským průměrem a české děti lze 

brát jako velmi zkušené v rámci běžného fungování na internetu (nastavení soukromí na 

sociálních sítích, hledání webových stránek, mailová komunikace…) a spolu 

s nordickými zeměmi jsme na špičce Evropy.  

Dle výsledků již několikrát zmíněného výzkumu se čeští dospívající řadí na 

pomyslný vrchol Evropy v otázce kontaktu s erotickým materiálem. 45% tázaných se již 

dostalo do styku jak s offline, tak s online erotikou, 28% z nich pouze s online. To je 

třetí nejvyšší procento v rámci evropských zemí. Pouze 7% z respondentů odpovědělo, 

že je tento materiál obtěžoval nebo jim přišel škodlivý.  V otázce šikany jsme též nad 

evropským průměrem, ačkoliv zde dochází k zajímavým výkyvům. 27% českých žáků 

odpovědělo, že bylo šikanováno, z toho 7% online a pouze 9% z online šikovaných se 

cítilo šikanou ohroženo ba znepokojeno, v ostatních zemích je toto číslo na průměrných 
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19%. Zajímavé je, že pouhé 1% dotazovaných se s tímto problémem svěřilo rodičům. 

Myslím si, že tady hraje velkou roli definice toho, co je šikana, jaký je rozdíl v její 

online podobě a zda to respondenti ví. Předpokládám, že každý z nich vnímá šikanu 

zcela jinak, a proto se výsledky mohou relativně lišit.  

 Alarmující je počet českých dětí udržujících online kontakt s někým neznámým 

(44% dotázaných), z toho se každý jedenáctý respondent s danou osobou setkal i 

offline. 1% dotázaných rodičů si myslí, že jejich děti mají takovéto kontakty s cizími 

lidmi. V tomto případě už nehraje ani tak roli, zdali si děti umí nastavit ochranou 

soukromí nebo ne, zkrátka si pouští do svého osobního prostoru neznámé osoby, pro 

potencionálního agresora není problém se vytvořit jakoukoliv falešnou identitu a dostat 

se do sociálních okruhů inkriminovaného.  

 Sexting je též velmi oblíbenou činností českých dětí a mladistvých - v tomto 

ohledu jsme na špičce Evropy, když 21% dotázaných odpovědělo, že někdy dostalo 

nebo vidělo explicitně laděnou zprávu. Přes 10% zároveň i podobné zprávy odeslalo. 

Evropský průměr je v tomto ohledu 3% a žádná jiná země mimo nás a Švédska 

nepřesáhla 4%. Tento výsledek můžeme vnímat jako projev liberálního vztahu k sexu 

bez zásadního náboženského vlivu, nebo jako upřímný projev dětí, kdy se prostě 

přiznali ve větší míře, než jejich zahraniční vrstevníci.  

 Z výzkumu vyplývá, že 96% rodičů ovlivňuje a řídí aktivity svých dětí na 

internetu, respektive si to alespoň myslí. Rodiče se ve většině nesnaží jít restriktivní 

cestou, ale spíše poukazovat na možná nebezpečí plynoucí z nezodpovědného chování. 

Pokud se již rozhodnou nějakým způsobem omezit pohyb ve virtuálním prostoru, 54% 

dětí potvrdilo, že tyto zákazy ignoruje a ví jak je obejít, což je nejvyšší dosažené 

procentu v rámci Evropy.  

 Porovnání České republiky s ostatními zeměmi Evropy z toho vycházíme 

relativně dobře. Čeští žáci používají internet téměř nejvíce z ostatních zemí a kvůli 

vcelku liberálnímu přístupu jich samotných i jejich rodičů jsou v poměru s ostatními 

zeměmi daleko více ohrožení potencionálními riziky zneužití. Je tedy na škole, rodičích 

a ostatních zodpovědných článcích výchovy aby směrovali děti tím správným směrem 

k využití internetu jako zdroje mnoha užitečných informací, ale zároveň možného 

rizika. To se zatím z mého pohledu neděje, školy se na problémy týkající se mediální či 

internetové gramotnosti nesoustředí a jak vyplývá ze samotného výzkumu London 

School of Economics, čeští rodiče mají absolutně jiné představy o tom, co jejich děti na 
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internetu dělají, tudíž primární prevence z jejich strany obecně neodpovídá tomu, jak 

jejich potomci intenzivně a často využívají internet. 
31

 

 

6.1 Možné motivy nezodpovědného chování  

V předchozích kapitolách jsem se zabýval tím, nakolik je téma soukromí na 

internetu aktuální. Na základě posledních výzkumů je zcela zřejmé, že drtivá většina 

moderních dětí používá internet, sociální sítě a nová média při svém každodenním 

životě, ať už je to ve škole nebo při trávení svého volna. České děti v těchto ohledech 

v mnohém předbíhají své vrstevníky z jiných zemí Evropy. Proto se jich potencionální 

rizika týkají více, než ostatních. Důvodem může být liberální přístup k výchově ze 

strany rodičů, popřípadě školy.  Kladný přístup k sexu a erotice může být způsobem i 

kombinací výrazně ateistického založení společnosti a témě státem neregulovanost 

mediálního obsahu. 
32

 

Zároveň je důležité se také zmínit o projevech chování přímo souvisejících 

s online životem. Chci se zamyslet, proč se spousta dospívajících chová na internetu 

zcela jinak a mnohdy nezodpovědně, než v běžném životě. Nejde o to, že by se projevy 

chování nějakým zásadním způsobem změnily v průběhu posledních let, pouze jsou 

více zřetelné a nebezpečné ve srovnání s dobou před Facebookem a opravdu masovým 

využitím internetu.  

 

6.1.1 Disinhibice 

Disinhibice je pojem úzce související s kyberprostorem. Je to odložení 

veškerých zábran, pocitů studu, ztrátu ostychu a plachosti. Pro mnoho účastníků nejen 

online diskuzí je to i kompletní překonání veškerých tabu i oficiálních zákazů. Není nic 

nového na tom, že lidé se pod rouškou anonymity chovají jinak, říkají věci, jež by 

normálně neřekli, jsou více uvolnění, otevření a tím pádem mnohdy i sprostí, urážlivý či 

nenávistní. Nemusí jít vždy pouze o anonymitu, ostatně, v dnešní době sociálních sítí je 
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úplná anonymita výjimkou. Projevy disinhibice většinou souvisí s kombinací různých 

faktorů. 
33

  

Ačkoliv s nástupem sociálních sítí se projevy disinhibice v mnohém anulují, 

přesto můžeme být každý den svědky pravého opaku. Není nic jednoduššího, než se 

podívat do libovolných zájmových skupin na Facebooku. Již tolik neplatí, že uživatelé 

se navzájem nevidí, neznají nebo nemají pocit podřazenosti vzhledem k vyššímu 

umístění „oponenta“ na sociálním žebříčku. Pokud se jedná o běžného uživatele soc. 

sítě, tak jméno, fotku a mnohé další údaje z jeho skutečného života může kdokoliv 

vidět. Anonymita tak již tím pravým a jediným faktorem, proč se k sobě lidé online 

chovají jinak, mnohdy bez zábran. Je pravděpodobná určitá zažitá zkušenost mnohých 

uživatelů a zkrátka pocit toho, že sedí za klávesnicí, jim stačí k tomu, aby se od všeho 

reálného oprostili, ačkoliv vystupují pod svou skutečnou online identitou, totožnou s tou 

offline.   

O disinhibici a s ní spojenými faktory se zmiňuji, protože i ona zásadním 

způsobem přispívá k jistým modelům chování dospívajících na internetu. Jsem 

přesvědčený, že kombinace moderních technologií, masového využití internetu, jeho 

komplexního spojení s běžným životem a přesto velmi často nezodpovědného chování 

dětí, mnohdy způsobeného právě disinhibicí, doplněného o nedostatečnou prevenci či 

výchovu v tomto směru, vytváří třaskavou směs, jenž může způsobit závažné ohrožení 

dospívání nebo ovlivnit životy dětí na celý život. V tomto případě není důležité, zdali se 

bavíme o obětech nebo pachatelích, ovlivněni jsou všichni a jak je zřejmé z čísel, 

obzvlášť v České republice.
34

 

  

6.1.2 Prevencí a výchovou k bezpečnějšímu internetu 

Pokud chceme ochránit naše děti, nás samotné a vlastně kohokoliv kdo přijde do 

kontaktu s kyberprostorem, je důležité znát a respektovat základní zákonitosti a být si 

vědomí všech možných souvisejících rizik. Základem je určitě rodina, škola, stát. Stejně 

jako jsme všichni vychováváni z těchto zdrojů ve směru lidského soužití, pravidel 

chování, vzorů a socializace, měli bychom se v dnešním světě stejnou mírou soustředit i 

na nová média, internet.  
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V České republice již existují projekty zabývající se právě prostředím internetu a 

s ním spojenými riziky.  

 www.saferinternet.cz – jedná se o sdružení nevládní organizace, která má 

za úkol bezpečnější internet a prevenci.  

 www.e-bezpeci.cz – „Projekt je realizován Centrem prevence rizikové 

virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve 

spolupráci s dalšími organizacemi.“ Tento portál mi přijde velmi užitečné 

z důvodu velmi jednoduché navigace a dostupných informací pro 

každého. 
35

 

 www.pomoconline.cz – Je projekt na způsob dobře známe Linky bezpečí, 

který pomáhá obětem internetové kriminality. Stránky jsou určeny pro 

děti, dospívající i rodiče.  

 

Kromě školy, rodičů a dalších projektů, jenž některé jsem zmínil je i důležitá 

role médií, jako formovatelů názorů a postojů. Jak víme, média určují aktuální témata, 

vybízejí k diskuzi a svým způsobem nastavují tvář společnosti. V praktické části své 

práce bych se rád zaměřil na obsahovou analýzu českých periodik a konkrétně na to, 

jakým způsobem média informují o sociálních sítích a rizicích s nimi spjatými. 
36
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Praktická část  

7. Kvantitativní obsahová analýza českých médií  

V praktické části se zaměřím na soukromí sociálních sítí ze dvou hledisek. 

Nejprve analyzuji v určitém období dostupná česká média, abych zjistil výskyt témat 

referujících o soukromí na internetu a sociálních sítích. Jako relevantní budu brát i 

témata věnující se již přímým následkům porušení soukromí nebo nezodpovědného 

chování online. Jedná se například o kyberšikanu, cybergrooming… V další částí pak 

zhodnotím kvantitativní výzkum provedený na osmiletém gymnáziu mezi žáky ve věku 

10 – 18 let. Hlavním důvodem proč jsem zvolil v obou případech své praktické částí 

kvantitativní výzkumné metody, je snaha identifikovat aktuálnost problému a zmapovat 

situaci. Pro hlubší pochopení a sociální kontext by dále následoval kvalitativní výzkum, 

jenž by odhalil nyní mnohdy skryté motivy a vzory chování jak médií, tak i následně 

dětí.
37

  

V případě obou výzkumů došlo ke změně v porovnání s tezí. U obsahové 

analýzy byl potřeba rozšířit rozsah sledovaných médií, protože jinak by výsledky nebyly 

z důvodu nízkého vzorku validní. Změna z kvalitativního na kvantitativní výzkum 

proběhla kvůli změně mého postoje, kdy jsem cítil potřebu nejprve analyzovat širší a 

obecnější rovinu problému, než se pustím do hlubších analýz.  

7.1 Soukromí na internetu na české mediální scéně 

Pro svou kvantitativní obsahovou analýzu jsem zvolil archiv společnosti Newton 

Media, ve kterém si mohu procházet všechna tištěná i televizní média od roku 1993. 

Základními kritérii výběru byly všechny celostátní tištěné deníky, oborové tituly „IT a 

komunikace“, všechny celostátní televize a rozhlas. Sledované období bylo rok, 

konkrétně březen 2012 až březen 2013. Poté jsem měnil pouze hledané výrazy. Dále 

v textu je pro úplnost seznam vyhledávaných hesel, které jsem použil pro identifikaci 

relevantních článků. Před výzkumem jsem si stanovil dvě základní hypotézy. Jsem 

přesvědčený, že média nebudou ve velké míře informovat o problému soukromí nebo 

sociálních sítích obecně. Hranici informovanosti vidím alespoň v 10 mediálních sdělení 
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měsíčně. Pokud bude článků méně než 120, bude má hypotéza potvrzena. S tím souvisí 

i druhá hypotéza, v rámci obecného pohybu na české mediální scéně si myslím, že 

média budou referovat o sociálních sítích spíše populárním způsobem, s cílem získat co 

nejvíce adresátů. Budou se velmi často objevovat sdělení typu – „Dívka spáchala kvůli 

Facebooku sebevraždu“, „sociální sítě ubližují vašim dětem“ apod.  

Udělal jsem si navíc i přehled článků na internetových serverech za stejné 

období. Tematických článků se online objevuje nepoměrně více, ale z hlediska 

informovanosti běžného čtenáře – rodič, učitel, dítě, mi tyto zdroje nepřijdou zcela 

relevantní. Čtenář se musí zaprvé probrat spoustou nehodnotných článků nebo naopak 

sledovat velmi specifické servery, kde jsou sice články velmi hezky a trefně napsané, 

ale naší cílové skupiny se podle mého názoru nedotýkají, tudíž nebudou sloužit 

k nastolení celospolečenského tématu. Mám na mysli například servery – 

www.tyinternety.cz nebo www.lupa.cz.  

 

Seznam vyhledávaných hesel:  

1) Soukromí na internetu 

2) Sociální síť soukromí spíše o ochraně osobních údajů  

3) Sociální síť – hlavně vraždy nebo marketing,  

4) Nastavení soukromí  

5) Zneužití Facebook 

6) Zneužití internet 

7) Bezpečnost internet 

8) Sociální síť děti  

9) Děti internet 

10)  Kyberšikana – 26 záznamů 

11)  Šikana online 

12)  Sexting 

13)  Cybergrooming (kybergrooming) 

14)  Cyberstalking (Kyberstalking) 

15)  Online stalking 

16)  Seznamování online  

17)  Prevence dětí  

18)  Facebook hrozba  

19)  Saferinternet 

20)  E – bezpečí  

21)  Pomoc online 

22)  Kids online 
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Za rok sledování všech celostátních médií jsem našel 51 relevantních článků nebo 

pořadů týkajících se soukromí na sociálních sítích či již jeho přímého zneužití. Rád 

bych také poznamenal, že původní plán analýzy se vztahoval pouze na Mladou frontu a 

Lidové noviny v periodě 2 měsíců. V případě, že bych tento plán respektoval, dostal 

bych se na necelých 10 článků.  

7.2 Rozdělení článků dle jednotlivých médií  

 V této podkapitole si rozdělím jednotlivá média dle zaměření jednotlivých 

periodik. Znovu se tu ukazuje, že má původní premisa o sledování Lidových novin byla 

chybná, protože jsem identifkoval pouze jediný článek v průběhu celého roku.  

 

7.2.1 Mladá fronta DNES 

V Mladé frontě DNES jsem identifikoval 12 článků týkajících se přímo tématu 

soukromí na sociálních sítích, spolu s Českou televizí je to nejvíce mezi všemi médii.  

I v rámci tohoto periodika články rozdělím na dvě skupiny. Čtyři články 

z dvanácti jsou totiž publikované v rámci projektu „Studenti píší noviny“. Ačkoliv se 

může zdát, že se nejedná o tu pravou žurnalistiku, čtenost této rubriky je velmi vysoká a 

navíc ukazuje, že sami studenti a mladí lidé o tématu sociálních sítí uvažují a uvědomují 

si aktuálnost, potažmo závažnost celé situace.  Články „Facebooku jsem se ráda 

zbavila“
38

, „Nastavíte špatně profil a ví o vás všichni“
39

 nebo Technologie není dobrá či 

špatná, ale záleží na uživateli
40

, jsou sice napsané s lehkou dospívající naivitou, ale 

zároveň přesně cílí na jádro problému, apelují na rodiče i školu, aby byli více aktivní a 

věnovali čas tomu, kolik času a co jejich děti dělají na internetu. Je skvělé, že i tyto 

články dostávají prostor, koneckonců není nic lepšího, než apel od vrstevníků.  

Další články v MF DNES mají informativní charakter typu „Muž šířil fotky 

nahých školaček“
41

 nebo o „Prevenci se nejlépe povídá při hře“
42

, následují články 

čerpající ze stejného výzkumu několikrát zmíněného i v této práci – EU Kids Online. 

„Své nahé fotky rozesílá desetina teenagerů“
43

, „České děti si dělají na internetu, co 
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chtějí. Třetina si pustila porno“
44

 nebo „Nebezpečný internet, pro české školáky 

nejvíc“
45

 jsou články přímo navazující na některé výše napsané kapitoly. Je skvělé, že 

tento výzkum dostal prostor v celostátním deníku i na předních stranách.  

 

7.2.2 ČT 1, ČT 24, ČRo 1 – Radiožurnál 

Největším distributorem reportáží i rozhovorů o tématu je skupina České 

televize, její zpravodajský kanál ČT 24 a rozhlasový portál Český rozhlas – 

Radiožurnál. Velmi zajímavé rozhovory na Radiožurnálu se odehrávaly 

v nejposlouchanějších časových obdobích, například Dvacet minut Radiožurnálu na 

téma „Moc sociálních sítí“
46

 nebo rozhovor Lucie Výborné s psycholožkou Ludmilou 

Čírtkovou na téma moderních metod Policie ČR, kde se velmi zajímavě zmiňuje o 

dopadech Cyberstalkingu.
47

 Radiožurnál měl i velmi zajímavý rozhovor s vedoucím 

projektu e – Bezpečí, o kterém jsem se zmiňoval v souvislosti s dobře vystavěnou 

stránkou určenou pro oběti internetových zločinů.
48

 V České televize dostalo téma 

kyberšikany mnohokrát prostor i v pořadu Události, popřípadě Událosi v regionech – 

„Kyberšikana a nebezpečí internetu“
49

, „Více než polovina dětí se stala obětí 

kyberšikany“
50

, „Dětské zkušenosti s kyberšikanou“
51

 nebo „Vědci z MU v Brně se 

zapojili do celoevropského výzkumu EU Kids online“
52

.  Na zpravodajské ČT 24 se 

věnovali bezpečnému internetu jako takovému, nejen se zaměřením na sociální sítě. 
53

 

Ačkoliv je tento rozhovor v rubrice ekonomika, naráží na oblíbenou českou kratochvíli 

– seznamování se na internetu, hosté se baví o možných rizicích a polemizují o tom, 

proč zrovna Češi vynikají v této aktivitě.  

 

7.2.3 Právo  

Ačkoliv jsem v Právu identifikoval pouze pět článků zabývajících se tématikou 

soukromí na internetu, jsou to dle mého články velmi zajímavě a trefně napsané, které 

především zvedají povědomí o problému čtenáře tak, že je následně může aplikovat 

                                                 
44

 České děti si dělají na internetu, co chtějí. Třetina si pustila porno. Mladá fronta DNES, 25.7.2012, s. 4 
45

 Nebezpečný internet, pro české školáky nejvíc. Mladá fronta DNES, 25.7.2012, s. 2 
46

 Moc sociálních sítí. ČRo 1 – Radiožurnál, 16.1.2013, 17:06 
47

 Rozhovor s Ludmilou Čírtkovou. ČRo 1 – Radiožurnál, 27.9.2012, 10:05 
48

 Rozhovor s Kamilem Kopeckým, vedoucím projektu e-Bezpečí. ČRo 1 – Radiožurnál, 2.3.2012, 08:50 
49

 Kyberšikana a nebezpečí internetu. ČT 1, 13.3.2012, 19:00 – Události  
50

 Více než polovina dětí se stala obětí kyberšikany. ČT 1, 30.4.2012, 18:00 – Události v regionech 
51

 Dětské zkušenosti s kyberšikanou. ČT 1, 21.11.2012, 18:00 – Události v regionech – Praha  
52

 Vědci z MU v Brně se zapojili do celoevropského výzkumu EU Kids online. ČT 1, 13.9.2012, 18:00  
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dále. Články „Nevyrovnané dětí čelí hůře šikaně i oplzlostem na webu“
54

, „Mladí 

riskují: zveřejňují svá sexuální fota“
55

, „České děti čelí na síti rizikům, ale vyznají se“
56

 

jsou články čerpající z výzkumu EU Kids online a referující o zvyklostech českých 

teenagerů. Naopak články – „Kde končí zábava“
57

 a „Počítač mějte na dohled a 

otevřeně komunikujte“
58

 referují o nutné prevenci v oblasti informačně komunikačních 

technologií.  

 

7.2.4 Televize Nova, Prima, rádio Frekvence 1 

Dvě největší soukromé televize se spolu s rádiem Frekvence 1 postaraly o 5 

příspěvků k tématu. Nova nejprve referuje v svých odpoledních zprávách o kyberšikaně 

na Moravě
59

 a poté do hlavní zpravodajské relace zařadila reportáž „Kyberšikana trápí 

české školáky“
60

, kde referují o stále větším počtu školáků ve věku 12 – 18 let, kteří 

jsou terčem pomluv a psychického týrání skrz sociální sítě nebo mobilní telefony.  

Prima jako jedna z mála médií informuje ve své hlavní zpravodajské relaci o 

fenoménu – sexting. V reportáži z března 2012 redaktoři zmiňují úroveň rozšíření 

sextingu v České republice a možné důsledky takového jednání.
61

 O dva měsíce později 

následuje stejná reportáž pouze z Velké Británie. 
62

 Rádio Frekvence 1 velmi stručně 

informuje o výsledcích celoevropského výzkumu EU Kids Online. Na závěr označuje 

české děti jako nejvíc ohrožené z Evropy.
63

 

 

7.2.5 IT periodika, bulvární tisk a ostatní 

Zbylé články pocházejí z různých IT časopisů, bulvárního tisku nebo tisku 

zaměřeného na úzký okruh čtenářů (Haló noviny). Témata jsou v případě IT periodik 

širšího záběru a informují spíše o tom, jak předejít ztrátě osobních dat nebo jak chránit 
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56
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své počítače. 
64

 Deník Aha! pro změnu velmi vágně referuje o obecných nebezpečích 

internetu.
65

 

 

7.3 Hodnocení mediálních sdělení  

Pokud shrnu všechny prameny a porovnám, pak je zřejmé, že největší podíl na 

informovanosti české veřejnosti o možných rizicích spojených s užíváním internetu a 

konkrétně sociálních sítí mají veřejnoprávní média. Zabývají se problematikou 

z různých pohledů a také úroveň reportáží či článků je podle mého na vysoké, avšak pro 

široké publikum, na stravitelné úrovni. Velmi profesionálně i lidsky vypadají články 

v Právu a Mladé frontě DNES, kterým lze vytknout pouze občasnou tendenci být 

„seznacechtivý“. U ostatních sledovaných médií nemohu hodnotit velmi kolísavou 

úroveň zpráv, protože sledované období vytvořilo nereprezentativní vzorek vhodný 

k nějaké širší evaluaci.  

Obecně byla tato obsahová analýza potvrzením mé hlavní hypotézy, že média 

v současnosti o problému soukromí na internetu informují velmi málo, alespoň co do 

počtu relevantních článků či reportáží, které mají za cíl hlouběji adresáta informovat.   
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8. Kvantitativní výzkum zaměřený na užívání sociálních 

sítí 

Cílem mého dalšího výzkumu je zjistit, zda se výsledky budou shodovat s mými 

hypotézami a především s výsledky v minulém roce provedeného celoevropského 

výzkum EU Kids Online, který je se svými 25 000 respondentů největší svého druhu a 

díky němu máme spoustu relevantních odpovědí na otázky týkající se využití sociálních 

sítí i obecně internetu dětmi a dospívajícími.  

K vypracování výzkumu jsem použil kvantitativní metodu, respondenti ve věku 

10 – 18 let vyplňovali elektronické dotazníky distribuované učiteli informatiky. 

Dotazník byl tvořený souborem 12 otázek, strukturovaných tak, aby odpovědi byly co 

nejméně ovlivněny subjektivní zkušeností jednotlivých respondentů. Každý z nás si 

představí pod pojmy typu šikana, sexting atd. vždy něco odlišného, proto byly otázky 

položeny opisem – „Zúčastnil(a) jsi se v posledním roce výměny obnažených nebo 

vyzývavých fotografií?“.  Cílem tohoto výzkumu není získat osobní zkušenosti 

jednotlivých žáků prostřednictvím otevřených otázek, k tomu by následně byl zvolen až 

kvalitativní výzkum, kde bych mohl získat daleko více souvislostí a poznatků od daného 

respondenta, než v rámci anonymního dotazníku.  

Bylo osloveno osmileté gymnázium v Prachaticích, kterému se podařilo přinést 

186 vyplněných dotazníků. Dotazník a celý výzkum byl představen ve všech třídách 

vyjma těch maturujících, dohromady se jednalo o 10 tříd. Při analýze výsledků jsem 

narazil na první statistický problém, kdy se třídy od kvinty až do septimy zdvojovaly se 

svými čtyřletými ekvivalenty, tudíž prima až kvarta byla znevýhodněna menším počtem 

respondentů.  

 

8.1 Hypotézy  

 

H1: respondenti budou intenzivními uživateli internetu – více než 80% 

dotázaných bude online každý den. 

 

H2: Pouze 10% dotázaných odpoví, že není registrováno na některé ze 

sociálních sítí.  
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H3: 40% respondentů nebude řešit soukromí na sociálních sítích.  

 

H4: Méně než 10% dotázaných bude mít zkušenost s kyberšikanou nebo 

nějakým příbuzným negativním projevem. 

 

H5: Z důvodu menšího města bude navazovat méně než 30% respondentů online 

kontakt s neznámou osobou a méně než 5% se s ní setká.  

 

H6: Každý z deseti žáků bude mít zkušenost s nějakou formou sextingu – 

přijímání, zasílání nebo výměny obnažených fotografií.  
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8.2 Výsledky výzkumu  

První dva grafy ukazují rozdělení respondentů dle pohlaví a věku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 

 Graf č. 1: Věk respondentů 

Graf č. 2: Pohlaví respondentů 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

V otázce vztahující se ke grafu č. 3 jsem se respondentů ptal na používání 

internetu obecně. Nerozlišoval jsem, zdali je to ve škole, doma, přes mobilní telefon, 

stolní počítač atp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Respondenti v této otázce neodpovídali konkrétně na nějakou sociální síť, ale obecně, 

nemusí se tedy jednat pouze o Facebook, ale i další sociální sítě typu Spoluzaci.cz nebo 

Lide.cz.  

Graf č. 3: Intenzita využití internetu 

Graf č. 4: Účet na sociální síti 
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V následujícím grafu je již zřejmé, které sociální sítě jsou mezi respondenty 

oblíbené. Celkový počet odpovědí je vyšší, než počet respondentů, protože otázka 

nebyla nijak omezena, ten kdo má více aktivních účtů zaškrtl více možností. Odpovědi 

s nulou (ostatní a Linkedin) nebyly zahrnuty do grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Zajímavé porovnání by jistě vzniklo před lety, kdy sociální síť Spolužáci byla 

jednou z nejpoužívanějších mezi školáky a studenty. Nyní jasně dominuje Facebook.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum  

Graf č. 5: Rozdělení aktivních účtů dle jednotlivých sociálních sítí 

Graf č. 6: Nastavení soukromí na sociálních sítích 
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V otázce nastavení soukromí jsem se neptal, jakým způsobem má respondent nastavené 

soukromí, ale zda si vůbec takovou otázku položil a nějak ji řešil. Z grafu je zřejmé, že 

více jak polovina dotázaných má do jisté míry soukromí nastavené.  Třetina se vůbec 

takovou otázkou nezabývala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum  

 

V grafu č. 7 jsem se v podstatě ptal na kyberšikanu, ale protože je tento termín 

zavádějící a každý si může pod tím představit něco jiného, otázka zněla jinak. „Stalo se 

ti v uplynulém roce, aby se k tobě na internetu někdo choval zle, urážlivě nebo ti 

úmyslně ubližoval? Například zveřejňoval osobní fotografie, rozšiřoval nepravdivé 

informace či pomluvy.“ Výsledky jsou vcelku zajímavé a téměř polovina dotázaných 

odpověděla, že ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Počet obětí online zneužití za posledních 12 měsíců 
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Zdroj: vlastní výzkum  

 

Graf č. 8 přímo navazuje na předchozí graf, kdy tázaní, kteří odpověděli ano, ještě 

následně specifikovali způsob šikany. Opět zde byla možnost vybrat více možností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní Výzkum  

 

Graf č. 8: Konkrétní podoba online zneužití 

Graf č. 9: Reakce na online zneužívání jednotlivých respondentů 
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Graf na předchozí straně ukazuje reakce respondentů na kyberšikanu. Vertikální 

osa je v reálných číslech. Otázka byla specifikována tak, aby dotázaní v případě více 

reakcí vybrali tu z jejich pohledu nejlepší. Je vidět, že některé reakce se v podstatě kryjí, 

pokud by následovalo více otázek, bylo by vhodné se zaměřit na úspěšnost jednotlivých  

řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum  

Graf č. 10: Seznámení s neznámou osobou 

Graf č. 11: Osobní setkání po prvotním seznámení online 
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Grafy 10 a 11 nám ukazují již několikrát zmíněný nešvar českých teenagerů, 

kteří se rádi seznamují nejprve online a následně se s danou osobou setkají reálně. 

Vybraný vzorek dotázaných se projevil jako lehce republikově nadprůměrný v této 

záležitosti.   

Poslední graf v rámci tohoto výzkumu ukazuje, jak se respondenti účastnili 

výměny či posílání explicitního materiálu mezi sebou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Výsledky poslední otázky víceméně také odpovídají závěrům, co nám přinesl 

průzkum EU Kids Online. Ačkoliv zde hraje, stejně jako v některých předchozích 

otázkách, větší počet starších respondentů na úkor těch mladších.  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Zkušenost se sextingem v posledních 12 měsících 
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8.3 Vyhodnocení výzkumu a hypotéz  

Hypotézy  H1 i H2 byly verifikovány s tím, že v prvním případě 81% 

respondentů je online každý den. Výsledek u H2 předpokládal maximálně 10% 

dotázaných bez profilu na některé ze sociálních sítí. Výsledek je 8%. Hypotéza řešící 

nastavení soukromí není potvrzena, ačkoliv výsledek se velmi blíží. Výzkum ukázal, 

že35% respondentů se nezabývá svým soukromím na sociální síti.  Předposlední 

hypotéza, kdy jsem si myslel, že méně, než 10% tázaných bude obětmi kyberšikany, 

byla výrazně vyvrácena, kdy 44% respondentů odpovědělo, že v posledním roce mají 

zkušenost s některým z projevů souvisejících s online šikanou. I poslední hypotéza byla 

vyvrácena, když 32% odpovědí bylo pro ano – seznámil jsem se s někým nejprve 

online, 13% z těchto dětí se následně s danou osobou setkalo i v reálném prostředí 

(hypotéza byla nastavena na 5%).  

 Výzkumu se zúčastnilo 67% dotázaných žáků, byly poskytnuty jasné odpovědi 

na stanovené hypotézy, zároveň jsem se dotkl všech témat zmíněných v teoretických 

kapitolách a připravil tak případnou půdu pro další kvalitativní výzkum vedený přímo se 

studenty formou více rozvedených „face to face“ rozhovorů. Nedostatek spatřuji 

v nerovnoměrně věkově rozložených respondentech, kdy těch starších bylo v podstatě 

2x tolik, a proto mohlo dojít k jistému zkreslení některých otázek. Vzorek tázaných se 

tedy nemůže plně považovat za reprezentativní a spíše slouží pro účely bakalářské 

práce.   
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9. Závěr 

V závěru své práce bych chtěl říci, že jsem velmi rád za příležitost proniknout do 

aktuálního problému soukromí na internetu, které je stále v poslední době více a více 

řešeným tématem. Obzvlášť ve spojení se sociálními sítěmi, kdy naše osobní data 

nejenom slouží k marketingovým účelům a budou jistě do budoucna daleko více 

využívanými prostředky při přímo cílené reklamě na koncového uživatele, ale 

především mohou být zneužity k závažným trestným činům. V mé bakalářské práci 

jsem se soustředil právě na rizika spojená s někdy až příliš vědomě nechráněným 

soukromím, především ze strany dětí a dospívajících. Je zásadní si uvědomit, že internet 

je a bude pro budoucí generace rovnocenným veřejným prostorem, stejně jako život 

reálný.  

Po výčtu možností současných sociálních sítí jsem se věnoval konkrétním 

hrozbám, vůbec aktuálnosti celého problému, kdy jsem využil řady zahraničních zdrojů 

a výzkumů, abych následně zhodnotil situaci v České republice. Po všech těchto 

zjištěních jsem přesvědčený, že je nezbytné apelovat na prevenci již velmi mladých 

žáků, protože věk, kdy jsou děti schopné být online, je čím dál tím nižší. Mediální 

výchova i gramotnost české a obecně světové populace se bude muset zvyšovat alespoň 

ve stejném tempu, jako se vyvíjí nové moderní technologie, které v mnohém přináší 

usnadnění našich životů, ale zároveň i nové dosud nepoznané hrozby.  

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat prostředí sociálních sítí u nás i ve 

světě a proniknout do možností nastavení soukromí té největší z nich. Poté z odborných 

zdrojů získat informace o možných negativních projevech nezodpovědného užívání 

internetu obecně.  Výzkumy z praktické části měly ukázat, zda je nejprve médii 

nastolována legitimní celospolečenská diskuze zabývající se problémy spojenými 

s dětským užíváním internetu a poté zjistit, jak sami žáci vnímají tyto záležitosti. 

Z tohoto pohledu musím říct, že oba výzkumy se povedly, když odpověděly na otázky a 

nastolené hypotézy.  

Jsem také vesměs rád za česká média i různé neziskové projekty, které právě 

prevenci online rizik přikládají pozornost. Pokud se naše koncentrace tímto směrem 

bude zvyšovat, jsem si jistý, že díky médiím bude nastolena nová celospolečenská 

diskuze, která tento problém akcentuje a v jejímž důsledku se české děti možná 

přestanou chovat v mnohých ohledech nejvíce nezodpovědně z celé Evropy.  
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Věřím, že výsledky práce by mohly sloužit jako další podklady pro rozvoj této 

problematiky jak laickou veřejností, tak i pedagogy hledající nové zdroje.  

 

Resumé  

Cílem bakalářské práce bylo získat přehled o sociálních sítích v České republice, 

podat ucelený pohled na možnosti nastavení internetového soukromí a zároveň s tím 

informovat o negativních projevech spjatých právě s nechráněným soukromím na síti.   

Výzkumná část nejprve analyzovala české mediální prostředí a následně na 

základě kvantitativního výzkumu hodnotila povědomí vybraného vzorku českých žáků 

o online soukromí a jejich zkušenostech s negativními projevy kyberprostoru.  

 

 

Summary 

The main purpose of the thesis was to gain overall insight of the Czech social 

sites environment. Moreover another goal was to inform about risks mostly created by 

unprotected online privacy.   

The research part of the thesis was primarily focused on analyzing Czech media 

market and its level of informing about online risks. This was followed by the research 

made among Czech teenagers, who were asked about their online behavior and negative 

experiences. 
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