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Příloha č. 1: (rozhovor s respondentem M1 – muž, student vysoké školy, 24 let)
Proč sis založil účet na Facebooku?
Hlavně proto, že všichni mí kámoši přestali používat ICQ. Řešil jsem přes něj nejen školu, ale
všechny ostatní akce, jako sešlosti a tak. Na Facebooku jsem teď v kontaktu i s lidmi, na které
jsem ICQ číslo neměl. Ne, že bych z toho byl nadšenej, ale třeba se to jednou bude hodit...
Jak dlouho máš založený účet na Facebooku?
Založil jsem si ho začátkem roku 2010. Takže je to asi 3 a půl toku.
Jaký je tvůj počet přátel na Facebooku?
114.
Koho si přidáváš do přátel?
Aktivně nepřidávám nikoho. Jen potvrzuju žádosti lidí, kteří mě zaujmou nebo je budu
v budoucnu potřebovat… jako například spolužáci.
Máš v přátelích i osoby, se kterými se osobně neznáš? Pokud ano, proč?
Nemam. To by mi fakt přišlo úchylný.
Zrušil sis někdy Facebook? Pokud ano, proč?
Nezrušil. Hodně lidí to dělá jednou za čas a na chvíli si účet zruší. Přijde mi to pěkně debilní.
Asi chtěj být jenom zajímavější.
Víš jaký je rozdíl mezi deaktivací a trvalým smazáním účtu?
Jo vim. Deaktivace znamená, že se účet jakoby zmrazí, ale nepřestane existovat. Trvalý
smazání znamená, že je trvale smazán…
Jak často navštěvuješ Facebook a kolik času bys řekl, že zde trávíš?
Několikrát denně se na něj jen mrknu, jestli mi někdo něco nechce... poslední dobou si tam
ani moc s lidma nepíšu a jen přes něj řeším akce. Občas tam začnu zírat na ty nesmyslný
statusy lidí. Tak nevim... Kolem 20 minut denně maximálně.
Příspíváš na Facebook?
Poslední dobou hodně málo.
- Jakým způsobem? (fotky, statusy...?)
Když už, tak spíš fotky z akcí. Statusy ne.
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- Jak často?
Dřív tak jednou měsíčně ale teď mnohem míň... tak jednou za čtvrt roku tam něco přihodim.
- Z jakého důvodu?
Většinou abych pobavil lidi.
Jakým způsobem trávíš na Facebooku čas? (chat, hry, sledování statusů ostatních…?)
Facebookový hry mi přijdou kreténský. Nikdy sem to ani nezkusil. Občas zkouknu statusy
ostatních… ale jinak chatuju.
Využíváš funkci Události? (Pořádáš sám Události, posíláš pozvánky ostatním nebo je
ignoruješ…?)
Tak 2x - 3x do roka udělam event pro blízký kamarády jako oslavy narozenin, Velikonoce
a tak... Koho tam chci toho pozvu, ostatní ignoruju.
Jaké informace o sobě zveřejňuješ? (věk, bydliště, rodinný stav, vzdělání, pracovní
pozice…?)
Zveřejňuju o sobě věk, bydliště, vzdělání a pracovní pozici. Nějak to vlastně celý moc
neřešim ... ani sem nebyl od vytvoření účtu v nastavení.
Víš o možnosti nastavení soukromí na Facebooku a používáš jej?
Věděl jsem o něm, ale vůbec jsem to neřešil, jak sem řikal v předešlý odpovědi. Až teď
nedávno se mi vysmála přítelkyně tak sem jí to nechal změnit ať je v klídku. Ani mě
nenapadlo, že by mi někdo na profil lezl a snažil se o mě něco vyslídit a nedávno se ukázalo,
že se tak stalo... tak jedině dobře, že mam teď nastavený větší soukromí účtu.
Uvědomuješ si nějaká rizika související s používáním Facebooku?
No jasně! Kdyz si debil a ožereš se u někoho a neodhlásíš se, můžou na tebe lidi
v následujících chvílích změnit názor… Taky můžeš sdílet s okolim víc než si zamýšlel. Jako
poslední mě napadá, že se můžeš nechat nachytat a prozradit někomu tobě důležitý údaje, ale
to je tak skoro všude na netu.
Setkal ses někdy na Facebooku s nevhodným obsahem (výhrůžky, nenávistné projevy,
šikana, obtěžování, pornografie, podvody apod.)? Případně nahlásil bys takové chování?
Nesetkal. Kdyby jo tak bych se jen zasmál a rozhodně bych nic nenahlašoval, začíná mi to
znít jako nějaká konspirační teorie... Amerika řídí celej svět!
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Příloha č. 2: (rozhovor s respondentem M2 – muž, student gymnázia, 18 let)
Proč sis založil účet na Facebooku?
Protože zrovna začínala éra Facebooku, a já se chtěl přidat, tak jsem si ho založil a postupně
si rozvíjel svůj Facebook, jako moji přátelé, zadával svoje informace a sdílel novější a novější
fotky.
Jak dlouho máš založený účet na Facebooku?
Už to bude 4 roky.
Jaký je tvůj počet přátel na Facebooku?
Aktuálně 292, ale dřív to bylo poměrně vysoký číslo +- 500.
Koho si přidáváš do přátel?
Osoby, který poznám na ožíračkách, nějakých akcích jakou jsou různé zájezdy, ani ne moc
lidi které vůbec neznám, protože to se mi zdá už úchylný. Ale stávalo se mi, že si mě nějaký
osoby přidaly, aniž bych je někdy vůbec viděl, nebo měl nějaký společný přátele.
Máš v přátelích i osoby, se kterými se osobně neznáš? Pokud ano, proč?
Snažil jsem se o to aby už ne. Vyházel jsem si je z přátel, ale do tý doby než jsem tak udělal,
tak jsem je tam měl, protože to byla třeba hezká holka a měl jsem chuť ji poznat, protože měla
i ona zájem poznat mě… ale už jsem z toho řekněme „vyrostl“.
Zrušil sis někdy Facebook? Pokud ano, proč?
Ano, deaktivoval jsem si svůj profil, protože jsem neměl dost času na svoje jiný věci jako
byly koníčky, věnovaní se rodině a taky hlavně škole. Ale taky jako jeden z důvodů mohl bejt,
že se mi hnusili lidi, který ten Facebook užívali, jejich hloupý a nemístný připomínky, ještě
dementnější sdílení různých statusů a odkazů - ale to jsem spíš řešil blokováním jejich profilu.
Víš jaký je rozdíl mezi deaktivací a trvalým smazáním účtu?
Ano, pomocí deaktivace si pouze dočasně zruším přístup na svůj profil, a když se tam
přihlásím, tak se mi zas aktivuje. U zrušení profilu tomu tak není, to už je nevratný proces.
Jak často navštěvuješ Facebook a kolik času bys řekl, že zde trávíš?
Přibližně 8 hodin denně, ale nejde říct, že bych byl stále aktivní těch 8 hodin v kuse.
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Příspíváš na Facebook? Jo, dost…
- Jakým způsobem? (fotky, statusy...?)
Všechno možný. Statusy, fotky z různých akci, sdílení odkazů různých videí, ale i fotek a .gif
animaci.
- Jak často?
1x za den minimálně.
- Z jakého důvodu?
Protože chci lidem třeba vecpat co mě zajímá, co rád poslouchám, nebo kde jsem byl a ukázat
jak to bylo fajn… popřípadě jak to nebylo fajn.
Jakým způsobem trávíš na Facebooku čas? (chat, hry, sledování statusů ostatních…?)
Hry vůbec, to jsem nezkusil ani jednou, spíš jsem zde trávil čas kvůli chatování si s přáteli.
Anebo jsem taky začal užívat funkce Události, kde jsme řešili různý akce, a taky funkce
Skupiny, kde máme například založenou naší třídní skupinu a řeší se tam školní věci.
Využíváš funkci Události? (Pořádáš sám Události, posíláš pozvánky ostatním nebo je
ignoruješ…?)
Užívám. A asi nejvíc z mých blízkých přátel zakládám Události hlavně kvůli akcím, který
chci, aby se uskutečnily. Pomocí týhle funkce se mi zdá, že mám větší přehled o tom, kdo
přijde, a můžu podat taky informace ohledně toho, jak se to bude konat. A samozřejmě
ignoruji pozvánky na události typu: 3x denně mě pozve někdo na disco party.
Jaké informace o sobě zveřejňuješ? (věk, bydliště, rodinný stav, vzdělání, pracovní
pozice…?)
Věk/datum narození, bydliště, kde se vzdělávám, rodinný stav, jaký jazyky ovládám, moje
motto, e-mail a telefonní číslo.
Víš o možnosti nastavení soukromí na Facebooku a používáš jej?
Vím, že si můžu nastavit to, co uvidí moji přátelé, přátelé přátel, jenom já, konkrétní
uživatelé… a využívám to hlavně tak, že mám vše viditelný pro svoje přátelé, a pro osoby,
který nemám v přátelích mám viditelnou jenom profilovou plus uvodní fotku.
Uvědomuješ si nějaká rizika související s používáním Facebooku?
Ano, jsou všude zveřejněný informace, které se můžou zneužít...
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Setkal ses někdy na Facebooku s nevhodným obsahem (výhrůžky, nenávistné projevy,
šikana, obtěžování, pornografie, podvody apod.)? Případně nahlásil bys takové chování?
Ano a docela často, ale když se to někdo snaží nahlásit, například „fake profil“... tak se s tim
stejně nic neděje.
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Příloha č. 3: (rozhovor s respondentem M3 – muž, pracující, 21 let)
Proč sis založil účet na Facebooku?
Kamarád mi to ukázal a moc se mi to líbilo. Je skvělý, že je tam skoro každej... Skvěle se díky
tomu balej holčiny. Když se mi nějaká holka líbí, tak zčeknu jestli má kluka... i když ne, že by
na tom záleželo... a jdu do ní.
Jak dlouho máš založený účet na Facebooku?
Myslim, že čtvrtej rok. Je to už nějaká doba.
Jaký je tvůj počet přátel na Facebooku?
Něco přes 850… a bude jich víc!
Koho si přidáváš do přátel?
Tak hlavně hezký holky že jo... Pak různý týpky co potkávam na akcích a v hospodách.
Myslim si, že čím víc přátel, tím líp.
Máš v přátelích i osoby, se kterými se osobně neznáš? Pokud ano, proč?
Jo určitě. Pár holek si mě přidalo proto, že se jim asi líbily moje fotky, ale ještě jsem se s nima
nesetkal. Taky tam mám pár lidí ze zahraničí se kterýma sem hrál jednu online hru.
Zrušil sis někdy Facebook? Pokud ano, proč?
Nezrušil. Bez něj bych se neobešel. Asi bych se dost nudil.
Víš jaký je rozdíl mezi deaktivací a trvalým smazáním účtu?
Nevim. Asi při deaktivaci úplně ten účet nezmizí.
Jak často navštěvuješ Facebook a kolik času bys řekl, že zde trávíš?
Skoro pořád, i v práci. Chodím tam i z mobilu. Je to těžký odhadnout, ale tak asi 10 hodin
určitě. Prostě když nespím, jsem online.
Příspíváš na Facebook?
Neustále.
- Jakým způsobem? (fotky, statusy...?)
Obojí. Statusy možná trochu víc.
- Jak často?
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Minimálně 2x denně tam něco přihodim.
- Z jakého důvodu?
Rád všechny pobavim. Taky když mam blbou náladu nebo mě něco naštve, ulevim si tim, že
to postnu. Ostatní mě tam často podpořej nebo připíšou něco co mi udělá radost.
Jakým způsobem trávíš na Facebooku čas? (chat, hry, sledování statusů ostatních…?)
Hodně času trávim všim zmíněnym. Hry mě moc bavěj a je super, že je jich tolik
a jsou zadarmo. Taky je pěkný, že výsledky her můžu s přáteli sdílet. Jinak si pořád s někym
píšu a taky připisuju neustále moje názory ke statusům ostatních přátel.
Využíváš funkci Události? (Pořádáš sám Události, posíláš pozvánky ostatním nebo je
ignoruješ…?)
Jo, to využívám taky často. Každej tejden je nějaká dobrá párty, čím víc lidí, tím líp.
Jaké informace o sobě zveřejňuješ? (věk, bydliště, rodinný stav, vzdělání, pracovní
pozice…?)
Všechno, nemám se za co stydět.
Víš o možnosti nastavení soukromí na Facebooku a používáš jej?
Vím o tom, ale nepoužívám to, když se na mě někdo cizí chce podívat, jen ať to udělá. Už
několik lidí si mě takhle přidalo.
Uvědomuješ si nějaká rizika související s používáním Facebooku?
O žádných rizikách nevím. Snad jen dávat pozor, když tam někoho drbu, aby se to
nedozvěděl...
Setkal ses někdy na Facebooku s nevhodným obsahem (výhrůžky, nenávistné projevy,
šikana, obtěžování, pornografie, podvody apod.)? Případně nahlásil bys takové chování?
Nesetkal, ale kdyby jo tak bych to určitě nahlásil! Tyhle věci nemají na sociální síti na úrovni
co dělat.
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Příloha č. 4: (rozhovor s respondentem Ž1 – žena, studentka vysoké školy, 24 let)
Proč sis založila účet na Facebooku?
Před pár rokama mi poslal pozvánku kámoš, zkusila jsem to, ani jsem nevěděla, do čeho jdu.
Časem mi vlastně Facebook nahradil ICQ, tam přestali všichni chodit. Teď si píšu na ICQ
jenom s přítelem a se všema ostatníma na Facebooku.
Jak dlouho máš založený účet na Facebooku?
Facebook mám, myslím, tak čtyři roky…? Tehdy se to začalo fakt hodně rozmáhat.
Jaký je tvůj počet přátel na Facebooku?
Málo, ani ne sto, řekla bych. Dost jsem to omezila, protože jsem čim dál tim víc lidem
omezovala přístup na muj profil, vytvářela jsem si spoustu skupin, který mohly vidět různě
omezený verze mýho profilu… a nakonec jsem si řekla, proč bych tam ty lidi vůbec měla mít.
Koho si přidáváš do přátel?
Já vlastně ani nikoho… mojí mámu jsem si snad přidala. Jinak jenom přijímám žádosti od
ostatních – když chci teda, nepřidám si rozhodně každýho, jenom proto, že mi pošle žádost.
Jak jsem říkala, nemám potřebu mít tam tisíc lidí, kterejm pak ze svýho profilu ukážu akorát
svoje jméno a profilovku. V přátelích mám lidi ze školy - Facebook mám hlavně kvůli škole pak lidi z práce a pár kámošů.
Máš v přátelích i osoby, se kterými se osobně neznáš? Pokud ano, proč?
No to fakt nemám! Nevidím důvod, proč bych si měla na hlavní stránce pak projíždět
aktualizace spousty neznámejch lidí, který mě opravdu nezajímaj.
Zrušila sis někdy Facebook? Pokud ano, proč?
Facebook jsem si zrušila asi před dvouma rokama, protože jsem se odsud dozvídala věci,
který

bych

vědět

nechtěla.

Teď

jsem

nedávno

zrovna

viděla

někde

obrázek

bazénu s přirovnáním, že Facebook je jako bazén – některý lidi znáš, některý ne…
a občas uvidíš něco, co bys vidět neměla. S tím se docela ztotožňuju. Asi po půl roce jsem se
ale vrátila, protože je tam nejsnazší získávat materiály do školy, komunikovat se spolužákama
a tak dále.
Víš jaký je rozdíl mezi deaktivací a trvalým smazáním účtu?
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Deaktivací ti tam účet a všechny tvoje data zůstanou, můžeš se pak kdykoliv přihlásit znovu
a obnoví se ti všechno – všichni přátelé, tvoje fotky a tak. Když si účet smažeš trvale, mělo by
tě to smazat z databáze. Ale tomu fakt nevěřím.
Jak často navštěvuješ Facebook a kolik času bys řekla, že zde trávíš?
Vlastně

každý

den,

kdy mám

přístup

k netu, kontroluju během

dne několikrát

mailovou schránku a pak hned Facebook. Nějak dlouho na ten Facebook nekoukám, spíš tam
lezu docela často.
Příspíváš na Facebook?
Hodně málo!
- Jakým způsobem? (fotky, statusy...?) Mám tam jedno asi dva roky starý album
s fotkami z fesťáku, profilovku a to je asi tak všechno. V životě jsem nenapsala jedinej status.
Spíš už lajknu něčí fotku, napíšu komentář do školní skupiny nebo tak.
- Jak často? Málo. No ve zkouškovym období se moje aktivita na Facebooku určitě
zvyšuje.
- Z jakého důvodu? Řeším fakt hlavně školu. Fotky z fesťáku jsem chtěla sdílet,
protože kamarádka, která je fotila, nemá účet na fejsu, tudíž jsem to vlastně tak
trochu nasdílela za ní.
Jakým způsobem trávíš na Facebooku čas? (chat, hry, sledování statusů ostatních…?)
Když se přihlásím, přečtu si zprávy, pokud nějaký mám, mrknu se na upozornění a pak
projedu hlavní stránku s aktualizacema ostatních. Když je novej příspěvek ve skupině týkající
se školy, podívám se vždycky. Chat mám většinou vypnutej, online mě vidí jenom můj přítel,
pro ostatní ho zapínám fakt jenom občas. Ale stejně chat docela dost využívám, i když ne ve
formě klasickýho chatu, ale spíš jakoby místo mailu. Hry jsem hrála před pár rokama,
pěstovala jsem si zeleninu ve FarmVille, ale brzo mě to pustilo.
Využíváš funkci Události? (Pořádáš sama Události, posíláš pozvánky ostatním nebo je
ignoruješ…?)
Když mi někdo pošle pozvánku, podívám se, takový ty veřejný akce ignoruju, spíš mě
rozčilujou. Pokud se jedná o pozvánku na soukromou akci – třeba narozeniny, posezení
s kamarádka a tak – určitě už jsem párkrát pozvánku přijala a potom se akce fakt účastnila.
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Sama bych žádnou Událost nepořádala, radši bych ty lidi oslovila individuálně, kdybych měla
potřebu něco organizovat.
Jaké informace o sobě zveřejňuješ? (věk, bydliště, rodinný stav, vzdělání, pracovní
pozice…?)
Zveřejňuju pravdivý jméno a příjmení, datum narození, školu a práci, kam chodím na brigádu.
Na profilový fotce mám zvíře a pokud si mě chce někdo přidat do přátel, vidí jenom
profilovku a celý jméno, takže si mě přidávaj spíš přátelé mejch přátel, ostatní – míň známý
lidi – by mě těžko poznali.
Víš o možnosti nastavení soukromí na Facebooku a používáš jej?
Mocně ho používám! Už ve chvíli, kdy jsem si založila Facebook, jsem tohle prozkoumávala
s největší pečlivostí. Od začátku různě osekávám profil pro různý skupiny lidí, takže
například lidi, který mám ve skupině Blízký přátelé, viděj úplně celej můj profil – kdy mám
narozeniny, celej seznam přátel a tak dále. a třeba lidi z práce tohleto všechno zajímat nemusí.
Uvědomuješ si nějaká rizika související s používáním Facebooku?
Řekla bych, že celou tu hrůzu si těžko někdo dokáže uvědomit. Myslím si, že si Faceboook
zaznamenává šílený množství informací a necejtim se tam vůbec bezpečně. Nelíbí se mi, že se
zachovávaj logy o veškerym vyhledávání, o IP adrese… to vím, protože když jsem si založila
novej účet na svým počítači doma na jinou mailovou adresu, pořád se mi z toho předchozího
deaktivovanýho účtu zobrazovali přátelé, který jsem tam měla přidaný. Taky když si zadám
něčí jméno do vyhledávače na Facebooku víckrát, zobrazuje se mi tam pak pořád jako první
a tisíc dalších věcí.
Setkala ses někdy na Facebooku s nevhodným obsahem (výhrůžky, nenávistné projevy,
šikana, obtěžování, pornografie, podvody apod.)? Případně nahlásila bys takové
chování?
Kdybych se s něčím takovým setkala, rozhodně bych to nenahlašovala, fakt mě to málo
zajímá. Kdyby někdo vyhrožoval nebo nějak obtěžoval mě, zablokuju si ho, to je tak všechno.
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Příloha č. 5: (rozhovor s respondentem Ž2 – žena, studentka gymnázia, 19 let)
Proč sis založila účet na Facebooku?
Protože mě omrzely lide.cz a byly tam fajn hry. Postupem času si zakládali FB i přátelé, a tak
sem si s nimi mohla dopisovat, což nahradilo ICQ.
Jak dlouho máš založený účet na Facebooku?
Od roku 2009.
Jaký je tvůj počet přátel na Facebooku?
518.
Koho si přidáváš do přátel?
Svoje přátele a spolužáky, přátele přátel, který jsem potkala na různých akcích a strávila jsem
s nimi nějakej čas nebo přátele přátel kteří mají zájem se seznámit. Dál taky rodinný
příslušníky a některý lidi, se kterými musím nebo chci komunikovat.
Máš v přátelích i osoby, se kterými se osobně neznáš? Pokud ano, proč?
Možná, ale nevím. Pokud ano, tak jsem pouze potvrdila jejich žádost buď to kvůli
nějakýmu seznámení nebo nějaký hře ze začátku.
Zrušila sis někdy Facebook? Pokud ano, proč?
Už několikrát, a to proto, že jsem na něm trávila strašně moc času, dozvěděla jsem se něco co
jsem nechtěla, pohádala se kvůli němu s někým a nebo jsem se chtěla soustředit na učení
(třeba teď před maturitou).
Víš jaký je rozdíl mezi deaktivací a trvalým smazáním účtu?
Deaktivace je zrušení profilu s možností následnýho obnovení beze změny. Nic se vlastně
skutečně nesmaže a všechny data zůstávají, jenom nejsou aktivní a viditelný pro přátele.
Trvalé smazání účtu smaže účet zcela a natrvalo.
Jak často navštěvuješ Facebook a kolik času bys řekla, že zde trávíš?
V současný době denně nebo obden, maximálně na 3 hodinky.
Příspíváš na Facebook?
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Přispívám fotkami, statusy i odkazy a to v průměru 4x za týden. Dělám to kvůli svým
nostalgickým chvilkám, kvůli tomu že se chci o své zážitky podělit s přáteli (i když je to
občas nezajímá) nebo je chci o něčem poučit a ukázat jim o co já se zajímám apod.
Jakým způsobem trávíš na Facebooku čas? (chat, hry, sledování statusů ostatních…?)
Nejvíc času trávím na chatu s přáteli, následně sledováním dění ve světě a v prostředí lidí
kteří mě zajímají.
Využíváš funkci Události? (Pořádáš sama Události, posíláš pozvánky ostatním nebo je
ignoruješ…?)
Funkci události využívám, sama žádné nepořádám, ale informuju přátelé o mý účasti
a neúčasti, občas zvu další přátele.
Jaké informace o sobě zveřejňuješ? (věk, bydliště, rodinný stav, vzdělání, pracovní
pozice…?)
Většinu informací mám viditelnou pouze pro mé přátele a je to věk, rodinný stav, vzdělání,
pracovní pozice a některý zážitky jako např. první let, první volby…
Víš o možnosti nastavení soukromí na Facebooku a používáš jej?
Vím a tuto možnost využívám. Vybírám si u jednotlivých příspěvků, pro koho
budou viditelný, např. pro určitou skupinu nebo jednotlivce. Mám proto svý osobní i pracovní
důvody.
Uvědomuješ si nějaká rizika související s používáním Facebooku?
Uvědomuji si riziko zneužití osobních informací a internetový šikany.
Setkala ses někdy na Facebooku s nevhodným obsahem (výhrůžky, nenávistné projevy,
šikana, obtěžování, pornografie, podvody apod.)? Případně nahlásila bys takové
chování?
Setkala a taky jsem to následně nahlásila. Jsem proti jakékoliv formě diskriminace, ale
bohužel i takovej obsah se na sociálních sítích vyskytuje.
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Příloha č. 6: (rozhovor s respondentem Ž3 – žena, pracující, 25 let)
Proč sis založila účet na Facebooku?
Na Facebooku měl jeden kamarád fotky z akce, který jsem se zúčastnila a já ty fotky chtěla
vidět.
Jak dlouho máš založený účet na Facebooku?
Tuším, že asi od roku 2010.
Jaký je tvůj počet přátel na Facebooku?
Nevím přesně, musela bych se podívat, ale mohlo by to být tak okolo 50.
Koho si přidáváš do přátel?
Jen ty, které znám.
Máš v přátelích i osoby, se kterými se osobně neznáš? Pokud ano, proč?
Pokud si dobře pamatuju, tak osoby, který osobně neznám v přátelích na Facebooku nemám.
Zrušila sis někdy Facebook? Pokud ano, proč?
Ne, Facebook jsem si nezrušila a ani to neumím.
Víš jaký je rozdíl mezi deaktivací a trvalým smazáním účtu?
Řekla bych, že deaktivace je dočasná a smazání účtu je trvalé?
Jak často navštěvuješ Facebook a kolik času bys řekla, že zde trávíš?
Trávím zde minimálně času. Někdy je období, že navštívím Facebook každý den a někdy trvá
týdny, než si vzpomenu, že bych se mohla podívat, jestli mě třeba někdo přes Facebook
nekontaktoval.
Příspíváš na Facebook?
Přispívám občas na Facebook jenom fotkama z výletů a různých akcí, aby se mohli podívat
moji kamarádi.
Jakým způsobem trávíš na Facebooku čas? (chat, hry, sledování statusů ostatních…?)
Nejčastěji navštěvuju Facebook kvůli fotkám svých přátel. Sleduju jestli mě někdo kontaktuje
(jestli mám nějaký zprávy) nebo když potřebuju já někoho kontaktovat (ale mám radši kontakt
přes mail) a pak se dívám, co je u mých přátel novýho, sleduju, co mají na zdi.
Občas okomentuju něčí status nebo fotku. Hry na Facebooku nehraju a ani nechatuju.
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Využíváš funkci Události? (Pořádáš sama Události, posíláš pozvánky ostatním nebo je
ignoruješ…?)
Události využívám jenom pasivně - občas odpovím na pozvánky kamarádů na nějaký akce...
Jaké informace o sobě zveřejňuješ? (věk, bydliště, rodinný stav, vzdělání, pracovní
pozice…?)
Myslím, že jsem zveřejnila pouze město, v kterém bydlím, ale nejsem si tím moc jistá. Jinak
o sobě nic nezveřejňuju.
Víš o možnosti nastavení soukromí na Facebooku a používáš jej?
Ano, je pro mě sice problém se v tom orientovat, ale snažila jsem se nastavit co největší
soukromí.
Uvědomuješ si nějaká rizika související s používáním Facebooku?
Ano, našla jsem si na internetu co nejvíc informací o rizikách na Facebooku. Nestojím o to,
aby mě nebo mojí rodině někdo lezl do soukromí, aby mě někdo vykradl, aby mě někdo
ohrožoval a obtěžoval …
Setkala ses někdy na Facebooku s nevhodným obsahem (výhrůžky, nenávistné projevy,
šikana, obtěžování, pornografie, podvody apod.)? Případně nahlásila bys takové
chování?
Nesetkala jsem se s ničím podobným. Jsem přesvědčená, že bych to nahlásila.
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