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na jakym zařízení sleduješ obsah PC, telefon jinak to nejde PC, telefon každý den PC, mobil, ntb
PC doma v práci,
telefon PC, telefon PC, telefon PC, NTB PC jenom hodně PC, mobil, NTB PC, NTB, mobil

hlavní sociální sítě, nová média
vše od Google,
iphone FB, Google FB, Google, G+ G+ nesedí FB, Google FB, Google FB, Google, skype Google, málo FB

Google, mapy, FB,
email hodně

whats up, slevové
aplikace.nemám FB
ani Google+ FB, Google

další sítě
twitter, tumbler,
spousta věcí

dělám web a design
tak testuju mraky
věcí

dropbox, inhouse
app flickr, ebay google+

zonerama,
photopost zprávy, skype

Dropbox, Google
disc

registrovaný účet na sítích? ano ano ano ano ano ano ano
ano FB, na Google
ne

některé apps,
google ne ano

typ uživatele pokročilý

dělám weby,
grafiku, zajímám se
o sociální sítě běžný

ale v této kategorii
vyšší pokročilý

zájem o
programováí o
aplikace pokročilý

mírně, G analytics,
správa webů běžný běžný běžný běžný běžný běžný

možná trochu
nadprůměr

aktivní vs pasivní aktivní
hodně, více sítí i pro
práci aktivní středně aktivní

málo (80%
prohlížení, 20%
aktiv aktivní málo aktivní

málo. spíš koukám,
někdy něco dám. aktivní středně pasivní

silně s osobním
účtem, s tématem
foto aktivní (hobby,
business) pasivní zřídka komentář pasivní pasivní

hledám informace.
Na FB sdílím zřídka

jaké vyhledáváče google google google Google google

dříve seznam, ale
google lepší
výsledky google google seznam

tam mám svůj
email.Na hledání je
většinou lepší
Google seznam, google

vyhovují mi víc
mapy.cz, hledání
má lepší Google

internet od kdy od dob modemu 12-14 let
od doby co přišel
modem 2000 10 let 15 let asi 6 let od r.2001 Od 2000

věk 30 37 28 36 27 34 64 67 57 55

vzdělání VS SS VS VŠ SS SŠ SS základní SS VS

aktivita na internetu každý den mix
70% prace, 30% FB
a aplikace

hledání google, FB,
komunikace s přáteli intenzivně

mejl, hledání
google, fb

FB, komunikace s
přáteli foto, google, hledání

emaily, mapy,
sportovní přenosy

vyhledávání,
applikace v práci,
pak whatup - sdílení
fotke, zprávy z
přáteli atd

pracovně - hledání,
různé app, zprávy,
mejly. Občas FB a
další komunikátory -
např.skype

FB jak využíváš

hlavní lajna co se
stalo, přátelé,
sledovaní, stránky,
události

příspěvky co mě
zaujme, sleduju
profily umělců,
zajímavých lidí,
vyjadřuju tim názor

klasika, procházim
co se děje,
komentuju,

sleduju zajímavé lidi
a stránky, dozvídám
se nové věci,
komunikuju

komunikace s
přáteli, akce,
pozvánky, schůzky.
lajkuju stránky, pak
se zobrazují, lajkuji.

kdo je na FB přítel
(každý jich má pár
set ale skutečných
přátel kolik?)

prohlížim profily
ostatních, ani si je
nedávám do přátel.
nemám potřebu

sám nic nesdílím
kromě fotek. žádné
komentáře z
osobního života

sledování přátel,
vybraných stránek

fotky ne, občas
komentář k FB nemám důvěru

četl jsem články,
obávám se narušení
soukromí

kouknu na zprávy
od přátel a dětí

FB jak často denně x krát 10x denně cca
vyskakuje hláška na
tel. klidně víckrát

denně, data 24/7,
synchronizace,
takže se přihlašuju
třeba 3x za hodinu

denně desítky
přihlášení správa firemního FB denně 5x denně, třeba 10x 1x denně

k počítači usedám
na delší dobu kde
se věnuju foto a
projdu si mejly, účty 1x denně

občas pasivně bez
přihlášení 1x denně

FB vyhledáváš si lidi? ano

FB mění priority
zobrazování, takže
nekdy preferuje
zobrazení stránek
než lidi ano hodně málo ano

našel jsem si tam
asistentku, něco to
o člověku řekne ano běžně ano

běžně. občas maj
přezdívky, nejde ano běžně ano

nedávám do přátel,
většinou s nima
nechci komunikovat ano

málo, neznámé lidi
nepřidávám, ani
známe, se kterými
nechci hovořit ano

málo, občas mi to i
navrhuje lidi ano

FB i navrhuje lidi,
tak je projdu

FB z tvého pohledu?
doba po kterou tam
vytváříš svůj otisk

ztrácí, mezi
mladýma vede
snapchat. Google
chce mít vlastní
satelity aby byl
všude intrnet, nyní
asi 25% lidí forma závislosti

radost když mam
volno, někdy si ho
zakazuju

radikálně jsem
změnil svůj
předchozí přístup,
kdy jsem dával fotky
a příspěvky z každé
akce. nyní hodně
vybírám

změna povahy, není
mi jedno co si lidi
myslej, chci nějak
působit - forma
sebeprezentace

co bude s FB v
budoucnu? bude
stále? bude mít
problém?
bezpečnost?

dřív to nebylo. nyní
spousta problémů.
děti se tam fotej,
třeba 14 letý holky
jsou skoro nahý na
netu, kolikrát i
dospělí

lidi tam dávají moc
osobních informací.

to mě překvapuje.
tlachání o ničem.
pro mě soukromá
informace na FB
nepatří. Já tam
řeším jen věci
spojené s focením

nedůvěra. chci
soukromí

lidi sdělují příliš
soukromé věci, to já
nechci. Chci
soukromí, obsah
nedávám

je na každém co
bude sdílet

já si počkám,možná
někdy v budoucnu

nedávám moc
obsahu, přijde mi,
že přátelé dávají až
moc soukromé
informace. To já
vůbec nědělám.

nemám potřebu
sdílet a komentovat
blbosit.

služby Google, které?
gmail, kalendář,
docs

perfektní pro práci
více lidí

g+, gmail, hledání,
disk

G+, android, mapy,
ani mě vše
neneapadne

hledání, navigace,
mapy, android,g+

hledání, email, g+,
pinterest gmail, maps vyhledávání, g+

focení, hledám
zajímavé lidi mapy, hledání vyhledávání vyhledávání, disk

google účet? ano denně ano Ano ano ano ano ano ne

ano, na správu
fakturace firemního
reklamního účtu na
adwords ano

chytrý mobil? ano
android, fb. vše jako
na pc, platby. Ano

android, jedu to
samé co na PC. ano

intenzivně jako PC,
možná častěji i
krátkodobě, když
čekáš ano

android, řada
aplikací, ale třeba
FB ne ano

intenzivní využití vč.
všech aplikací jako
PC ne ne ano pár aplikací ano

ios, řada aplikací,
facebook ne.

důvod používání nových médií, aplilkací?
urychlení,
produktivita zjednodušuje život

aplikace
přizpůsobené
myšlení člověka

propojení zařízení i
apps, vše dobře a
dokonale funguje

ulehčuje život,
google pro obchod
TOP služba nadšení

informace,
odpočinek, zábava

nutnost, zjednušuje
život nadšení

informace,
zjednodušení života ulehčují život pohodlí, urychlení

ulehčení života,
zábava

dokážeš si představit život bez nich?
je to prostředek ke
komunikaci komplikovaně

ale muselo by se
řešit nechci představovat bez problému vadilo by mi to ano

ale nerad bych se
toho vzdával bylo by složitější moc ne těžko

úvaha soukromí v rámci vlastních aktivit na NM? ano

intenzivně - příklad
big dat identifikace
vůdčích osobností
ve firemní hiearchii
formou sledování
hovorů ano

např. oznámit
polohu googlu.
Proč? přemyšlím jak
by mohl zneužít,
zatím vidím jen
pozitiva ano

např. email pro
registrace do
všemožných
aplikaci, kde mi
nevadi, že chodí
mraky spamu ano

tajné služby čerpají
z FB i Google
(snowden), mají
hodně informací ano

hodně. nedávám
nikam silně osobní
informace, co by
mohlo být zneužito

ano, snaha řídit,
sdílení informací jen
s přáteli intenzivně ano

vidím, že co hledám
má nějaký efekt.
vidím reklamy na to,
co jsem zadal.
nevím co by se
mohlo stát, ale
vnímám, že se něco
děje ano

nedávám obsah,
který by byl
zneužitelný
(dovolená - krádež)

záleží co tam sám
dáš ano

cloud pro firemní
data nakonec ne -
obava kdo k datum
má přístup, stejně u
NM

důležité téma? omezuješ svoje chování na NM? ano

snažim se ho řídit,
mít pod kontrolou,
na každou aplikaci
jiný heslo, ve správe
pod master heslem ano

na FB pod nickem,
nechci být
identifikovaná ano

snažím se řídit vše
jak vystupuji.
nepostnu fotku,
která může přinést
komplikace. v řadě
aplikací jsem pod
přezdívkou ano

silné, , nesdílím
zneužitelné info na
NM ani v kdekoli v
korespondenci.
NIkdy prihlášíní do
app pres mejl ano

dřívě mě to
nenapadlo, ale
nedávám třeba
příspěvky - fotky o
svém synovi
veřejně. co když mu
to bude za pět let
vadit ano

slabé, sdílení jen s
přáteli ne

neomezuji se. já
obsah nedávám z
toho důvodu, že se
bojim zneužití, ale
prrotože nechci. je
to soukromí a to je
moje věc. nemám
potřebu ventilovat ano

minimum obsahu,
jsem pasivní, pár
komentářů

když hledáš, tak
někdo asi vidí co
hledáš. nevím k
čemu mu to bude přemýšlím o tom ano

řadu věcí nikam
nedávám, nepíšu.
natož pak  na FB

FB zaznamenává interakce. ano

big data přinášejí
neuvěřitlný množství
informací ano

já jsem na FB pod
nickem. chci ztížit
dohledání vím

stejně jako Google.
sbírají i info o
poloze a vědí kde
uživatelé jsou.
Zobrazují pak
reklamy. Ze zásady
neklikám vím ano vím

syn se může za
deset let podívat že
jsem dávala jeho
fotky ano

to je trošku vnikání
do soukromí najasné

použití informací pro
policii - fašistické
shromáždění ano

google s FB nás
znají víc než my
sebe sami se někde
píše

FB analyzuje chování ano

neustálý posun, je
běžně, že testují
verzi A/B, která se
lépe ujme, tu použijí ano vím ne

nevím, že až tak
hluboce dokáže
člověka poznat. což
je až děsivý ne

ale je zajímavý co
řikáš co jde
vysledovat ano

věřím, že dostanou
zajímavý výsledky

FB kdyby změnil chování a  zobrazoval všem koho prohlížíš, jak
často se přihlašuješ? vadí? to už existuje ano

velký zásah, asi
bych zrušila profil ano

i kvůli pracovní
době. taky nechci
aby ostatní viděli co
dělám v soukromí.
sdílím s kym chci a
co chci. ano

je zo zásah do
sourkomí. dřív
nezobrazená info je
najednou veřejná Ano ano

vadí počet
přihlášení, nevadí
koho prohlížím ano

vnímám jako
narušení soukrmí ne

nezájem, nedávám
obsah to si myslím nedělá

Google sbírá data z vyhledávání. Vnímáš to? ano

nejdůležitější
informace nejsou ty,
které píšeš do
komentů, ale
metadata mimo
sdelení samotné ano

přemýšlím o tom.
např. když je kauza
pedofila, nehledám
to, aby nezůstala o
mě stopa, že
hledám takové téma ano

nejen moje ale i
ostatních a pak
zobrazuje podle
svych algoritmů ano ne

vím, že se ukládá
něco do historie ano ano nevadí ano ano

Google navrhuje obsah dle zájmů a předchozích hledání i
Gmial. Víš to? ano ano

bere v potaz zájmy
a každý uživatel má
jiný výsledek
hledání, že skenuje
gmail nevím ano

já hledám většiou
věci, takže ani není
prostor aby Google
preferoval
reklamy.ale pokud
ano, tak mi to
nevadí. s
výsledkama jsem
spokojen ano ne

to je šílená
představa ne

překvapení gmail,
vnímá reklamy dle
dřívějších zájmů ano ne ano

dokud mi přinese
dobrý výsledky tak
to považuju za OK
stav.

chytrý mobil sbírá polohu. Víš to? ano

vnímám intenzivně
jako možný
problém, vědí kdy, s
kým, kde kdo byl. a
douhodobě v čase ano

nevím jak by mohli
zneužít ano

dokáže vědět kde
jsem, s kým. sbírá
to. nevím k čemu by
to mohlo být
zneužito. ale ví víc
než já sám ano ano

s tím jsem smířena,
je to dobrý, když ho
ztratím ano

jen pozitivní,
pomůže najít
telefon. že zná
google polohu
nevadí ne

nemách chytrý, ale
to že polohu pořád
sbírá je drsné ano

nevím co by mohlo
hrozit, ale vím ano

nevadí mi, že apple
ví, kde jsem
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obava ze zneužití? ano

existují všemožný
nástroje na krádež
identity, social
hacking, rozpoznání
mluvenýho slova.
uživatel musí být
rozumný ne ne ano

slabá, nestalo se to,
nezajímavý subjekt ne

obava z úniku dat z Google nebo FB přímo zaměstanci?

úplně ne obava, ale
teoretická možnost
asi ano

co si dokážeš
představit, lze
realizovat. lidský
faktor, slabý článek ne

spíš obava z
krádeže přes
hacknutí účtu - tedy
třetí stranou, únik
dat z cloudu. z
Google se dají data
pro výzkum dostat i
legálně ano slabé, asi riziko je. ano

at už od firem, nebo
nějaký hackeři ano

potenciální riziko.
Důležitý je
jednotlivec. ne

nedávám žádná
data, na mě nic
nemají.

může se teoreticky
stát

myslí lidé na ocharnu soukromí? přemýšlejí o tom obecně? někdy

vlastníci médií
sbírají nejen info,
které nám řeknout
(zájmy), ale pak
celou řadu dalších
informací, které
slouží jim Ne

možná až se něco
stane

vadilo by ti být subjektem experimentu bez předchozího
oznámení? ne ano

když to avizujou, tak
nemám problém.
expreiment bez
upozornění - NE. ne

podmínka
nezneužití dat ne

nikdo nechce být
pokusný králík, ale
dokud mě do ničeho
nenutěj tak v poho Ne

pokud data
zůstanou ve firmě,
nebudou použita
komerčně ano hodně vadí nevadí neřeším ne

cílem by mělo být
zlepšení služby, ne
šmírování ano

vadilo by ti, kdyby NM cíleně pulikum manipulovala aniž by sis
to uvědomila? ne

resp. mi to vadí jako
reklama. nejaka
podprahová, toto je
podobný ano

podprahová
reklama, cílený
manipulování. vadí
určitě. pokud lepší
služba pro mě bez
negativních
následků - ANO ano

silně, přestal bych
sít používat neobávám se toho

člověk vnímá ty vlivy
globálně v čase.
rozumnej člověk si
to uvědomí. nemám
strach ne

pokud pro vlastní
použití. záleží na
jednotlivci,ale to by
pak člověk mohl žít
v lese ano

to je uplně
postavený na hlavu

to bych poznal,
nenechám se

já sám vybírám co
chci, jejich
manipulaci bych
prokouk ne

pokud to bude
pohlídané jako
doposud, tak v
pořádku.pokud bude
překročena nějaká
hranice, tak někdo
zakročí

myslím, že to je
ještě scifi.

nyní spíše úrovne
dobře mířené
reklamy

vadilo by ti, kdyby NM poskytla data třetím stranám? ano
silná obava. až se
fimám nebude dařit ano

kdyby jméno. kdyby
anonymní data tak
ne

je ochrana soukromí zajštěna zákonem dostatčně

je to nastavené
snesitelně. jsou to
nová médiá, mění
se v čase. hledání
hranice co je OK je
těžké nikdo nečte obchdo

jde hlavně o přístup
každého jednotlivce

stírání rozdílu
reálného a online
života doufám, že ano

nemám dost
informací nevím ne

pokud je možný co
říkáš, tak to asi není
dobře zajištný není

mělo by být více, ale
zase blokovat jako v
číně ne. každej
musí být opatrný.
stát to nevyřeší ano

zatím v mezích.
nevylužuju, že se
může něco v
budoucnu zvrtnou.
Je to i o lidech nevím

důležitý je přístup
jednotlivce. každý
by o tom měl
přemýšlet

co by šlo vylepšit
vstřícnost Google i
FB

my dáváme data,
oni se mají snažit
nám vše říkat. nevím problém nevidím

kdyby to chytlo
špatný trend, tak
může být průšvih

důvěřuješ firmám, která sbírají data - tedy NM? ano

zároven obava, že
dojde k problému z
důvodu množství
uchovávaných dat

je možný, že proti
tobě někdo něco
použije napůl

pevně doufám, že
se nic nestane napůl

může k něčemu
dojít,proto data
nedávám, jsem
opatrnej

pohled na problém po rozhovoru - posun ve vnímání ne

kdyby se data tímto
způsobem
nevyužívala,
nevystávaly by ani
tyto otázky. ano

některé nové info a
pohled na problím ano

víš přemýšlet o
problémů, nastolení
zajímavých témat ne

téma  intenzivně
vnímám, takže
zajímavý rozhovor ano zajímavé informace ano částečne - nové info ano

mám ted větší
nedůvěru k těmto
službám ano nové informace ano

rozšíření obzorů,
člověk v těchto
souvislostech ani
nepřemýšlí ano

člověk si řadu věcí
uvědomí

délka rozhovoru 63 minut 35 minut 70 minut 62 minut 46 minut 30 minut 52 minut 27 minut 38 miut 34 minut

zájem o rozhovor - subjektinví pocit tazatele Ano velký ano střední ano velký ano vysoký ano vysoký ano nízký ano vysoký ano nízký ano střední ano nízký

individuální zajímavost
důležitý postoj
uživatele

grafické změny FB v
první  půlce 2014,
nastavení soukrmí
je oříšek, blokovat
lidi je složitější, není
intuitivní

lidi využívají apps
do té doby dokud
nezneužijí osobní
data.pak odejdou.
Vlastníci nejsou
idioti, proto neuděljí
krok, který by
naštval uživatele.Co
se ale stane, až
firmy na tom budou
špatne?

otázka každého
člověka jak k
problému přistoupí

otázka každého
člověka jak k
problému přistoupí je to o lidech

Názor: apple a
google data
nezneužije,
facebook možná jo
(není tak
důvěryhodný a
zakotvený jako ty
dvě firmy.

velký zájem o
problematiku, velký
přehled, řada
příkladů z praxe,
komplexnost
problému

otázka každého
člověka jak k
problému přistoupí

nezájem zatím o
registraci na FB,
možná v budoucnu
až čas prověří, že je
to OK


