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Abstrakt 

V teoretické části práce se věnuji tématu nových médií a způsobům, jakými 

pracují se soukromím svých uživatelů.  Na příkladech aplikací jako Facebook, nebo 

nástrojů od Googlu, poukazuji na stav, jak intenzivní a rozsáhlé informace 

charakteru osobních dat jsou ukládány na servery poskytovatelů. Tyto informace 

jsou nejen dlouhodobě sbírány, ale také analyzovány a vyhodnocovány. Soukromé 

firmy využívají data svých uživatelů v takové míře jako nikdy nikdo předtím. Nová 

média tak svou činností přináší nové otázky, pramenící z obav z možného zneužití 

těchto dat. V práci dále zmiňuji několik vybraných medializovaných kauz, které se 

nějakým způsobem dotýkají tématu soukromí a ochrany osobních dat.  

V praktické části práce pak prostřednictvím kvalitativního výzkumu zjišťuji, 

jak otázku ochrany soukromí na internetu a bezpečnosti dat vnímají různé skupiny 

uživatelů a jak své chování vysvětlují. Zajímá mne, zdali ochranu soukromí ve své 

činnosti na internetu považují za důležité téma a jestli svou aktivitu v tomto 

kontextu nějak cíleně regulují či omezují. Pro výzkum jsem vybral dvě skupiny 

respondentů - mladší uživatele do 37 let a starší ve věku 55 a více. Formou 

polostrukturovaného rozhovoru jsem pak od respondentů zjišťoval informace. Ty 

jsem posléze podrobil analýze a vytvořil z nich nové závěry.  

 

 



 
 

Abstract 

 The theoretical part of the thesis analyzes the topic of new media and how it 

works with the privacy of its users. On the examples of applications such as 

Facebook, or Google services, I refer to the intensive and extensive kind of private 

information, that are stored on the provider's servers. All these data are not just 

gathered, but also analyzed and evaluated. Private companies use data of its users 

in such extension like never before. New media and their activities raises new 

questions about possible misuse of such data. In this thesis I mention a few 

examples that are somehow related to the topic of privacy and personal data 

protection. 

 In the practical part I use the tools of qualitative research to explore how the 

issue of online privacy and data security is perceived by different user groups and 

how they explain their behavior. I examined whether the privacy issue is an 

important one and if their online activity in this context is somehow particularly 

regulated or restricted. For research I chose two groups of respondents - younger 

users up to 37 years of age and older aged 55 +. I get information from the 

respondents in the form of semi-structured interview. These were analyzed and  I 

created new conclusions from it. 
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1. Úvod 
 

V roce 2010 jsem si pořídil chytrý mobil s Androidem. Stáhl jsem si nejrůznější 

aplikace, mezi jinými také Google+. Tedy klasický příklad nástroje nových médií, který 

umožňuje přístup k mediálnímu obsahu a také jeho vytváření v mnoha formách.  Četl 

jsem si související oprávnění, se kterými uživatel souhlasí, když aplikaci instaluje. Google+ 

instalací získala oprávnění například ke změně kontaktů uložených v telefonu, historii 

volání, čtení zpráv, přístupu k poloze, možnost nahrávání zvuku, či pořizování fotografií 

toho, na co je fotoaparát zrovna namířen. Nechápal jsem. To skutečně aplikace získává 

všechna tato data?  

Byl jsem zaskočen zjištěním, že Google takto otevřeně získává osobní informace 

uživatelů. Před tímto subjektivním milníkem v chápání internetového soukromí jsem 

považoval za  běžný standard, že většina programů, které vyžadovaly potvrzení k odeslání 

chybové hlášky pro tvůrce programu, obsahovaly informační hlášku ve smyslu „ … data 

nebudou v žádném případě použity k identifikaci uživatele, ale pouze ke sběru 

anonymních dat o chybách programu“. V tomto naivním přesvědčení jsem žil řadu let a 

počítal automaticky s tím, že ochrana soukromí je nadřazena zájmům firem vyrábějícím 

programy a aplikace.  

Dnešní aplikace od Googlu a Facebook samotný jsou ve své podstatě pravý opak. 

Přímo vybízejí k zadávání maximálního množství informací, za účelem jejich 

shromaždování. Dochází k  jednoznačné identifikaci uživatelů, kteří se pravidelně 

přihlašují k svým účtům na internetu a něco dělají. Ono „něco” tyto firmy zajímá, protože 

je informuje o zájmech a preferencích jednotlivých uživatelů.  

Pokud se jednotlivec přihlašuje do služeb jako je Facebook, Google+ nebo Gmail, 

dochází ke kontinuálnímu ukládání dat na serverech těchto společností. Jakýkoliv 

komentář, jakákoliv zobrazená stránka, kliknutí na odkaz, zobrazený post, napsaná 

reakce, každé “To se mi líbí”, každá nahraná fotka, všechna vyhledávání, zobrazení 

profilu jiného uživatele a cesta jak k němu došlo, je zaznamenáno. To poskytuje Googlu i 

Facebooku nepřeberné množství dat, která jsou dále sofistikovanými nástroji 

analyzována. Umožní tak získávat informace o publiku takovým způsobem jako nikdy 

dříve. Samotný uživatel služby nemusí vůbec tušit, jaké informace jsou o něm 

shromažďovány a jak mohou být využívány. Do jaké míry se můžeme spolehnout na to, 

že informace, které kdy budou na jejich servery uloženy, zůstanou informací osobní?  
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Důvod, proč to tyto firmy dělají, je zřejmý. Každý uživatel je zajímá z toho důvodu, že 

je konzument. Čím více o uživateli bude vědět, tím lépe může cílit reklamu. Google se tím 

vůbec netají. Ve svých Zásadách ochrany osobních údajů říká: “Informace, které 

shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, 

ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně společnosti Google i jejích 

uživatelů. Tyto informace rovněž používáme, abychom vám mohli poskytnout obsah 

odpovídající vašim potřebám – jako například relevantnější výsledky vyhledávání a 

reklamy”. 1 

Proč by mělo mít smysl se vůbec pozastavovat nad tím, že nás tyto firmy chtějí lépe 

poznat? Pokud pak budou schopny nabídnout lepší službu, která uživateli přinese vyšší 

komfort a obsah vyhovující jeho preferencím, půjde přeci o stav, kdy vyhrávají obě 

strany. Uživatel má unikátní službu zdarma a poskytovatel umisťuje relevantnější 

reklamu a generuje zisk.  

Jaká existují potenciální nebezpečí z hlediska narušení soukromí? Nemohou být data 

zneužita přímo samotným Googlem nebo Facebookem, popřípadě jejich zaměstnanci? 

Informace, které shromaždují mají v mnoha případech povahu silně osobních dat. Na 

druhou stranu je nutné připustit, že maximální snahou poskytovatelů mediálního obsahu 

je postarat se, aby data osobní nebyla použita jinak, než uživatelé předpokládají nebo 

připouštějí. V opačném případě by hrozilo, že jednoduše přestanou službu využívat. 

Pokud jsou data v bezpečí dnes, znamená to, že budou v bezpečí i za tři, pět nebo deset 

let? Bude politika ochrany osobních údajů neměnná? Sám Google o tom říká ve svých 

Zásadách následující: “Pokud se společnost Google zúčastní sloučení či akvizice nebo 

prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než 

budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany 

osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným uživatelům oznámíme.”2  To tedy znamená, že 

pokud by k tomu došlo, dají nám vědět, že informace, které o nás nashromáždili za 

několik posledních (desítek) let, předávají dalšímu subjektu. Což v praxi může znamenat 

cokoliv. 

 

 

 

                                                   
1
 GOOGLE.COM, Zásady ochrany soukromí. Google.com [online]. 31.března, 2014  [vid. 2014-10-18]. Dostupné 

z:  http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/ 
2
 GOOGLE.COM, Zásady ochrany soukromí. Google.com [online]. 24.června, 2013  [vid. 2014-10-18]. Dostupné 

z:  http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/ 
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2. Vymezení pojmů 
 

2.1. Nová média 
 

Termín nová média byl použit již mnohokrát dříve, už ve spojení s telegrafem či 

televizním vysíláním. Tedy ve smyslu, že se vymezoval vůči předcházejícímu médiu, které 

zastaralo a objevilo se další – tedy nové. V této logice pokračuje také aktuální chápání. 

Původní jednosměrný tok informací byl nahrazen novou interaktivní formou. Jakub 

Macek shrnuje tradiční definice nových médií jako komunikaci, která je „duplexní, 

decentralizovaná, digitální kódovaná, interaktivní, smazávající hranici mezi vysílateli a 

příjemci sdělení“ 3 

 

Pokud bychom měli definovat nová média, není od věci zmínit, jak chápeme ta 

původní - tradiční. Ta jsou charakterizována právě centralizací sdělení, které jde po 

předem stanovené cestě od tvůrce sdělení směrem k příjemci. Klasickým příkladem je 

televizní vysílání, rozhlas či komunikace prostřednictvím tisku. Ten kdo vytvořil obsah 

(médium) jej zamýšlí dostat mezi atomizované publikum, které jej nějakým způsobem 

(nejlépe takovým jako tvůrce zamýšlel) přijme. Nepočítá se s velkou mírou komunikace 

zpět k tvůrci sdělení, aktivita je ponechána na médiu, aby rozhodovalo, co se bude vysílat 

a o čem se bude psát. Publikum je chápáno jako příjemce sdělení. Jde o tzv. přenosový 

model komunikace od tvůrce sdělení směrem k příjemci.4 

 

U nových médií dochází ke změně této logiky. Aktivita je přesouvána od média 

směrem k příjemci sdělení. Autoři Jirák a Kopplová proces nazývají konstitutivním 

modelem komunikace, kde mezi jedinci, kteří se účastní komunikace, vzniká dynamický 

soubor komunikativním vztahů, které mají jak vůči sobě navzájem, tak vůči předmětu 

komunikace (osobě, tématu).5 Velká změna přišla s nástupem nových nástrojů 

souvisejících s rozvojem internetu a webových technologií. Informace tak vznikají 

decentralizovaně a proudí mezi uživateli i bez přispění “starých” médií. Vznikly nástroje 

jako Facebook, Twitter, Google+, YouTube a další. Dříve známe nástroje, jako obyčejný 

emailový klient, jsou zdokonalovány a propojovány s dalšími nástroji a aplikacemi. 

Uživatelé se přihlašují do dalších aplikací a skupin, které spojují lidi se stejnými zálibami. 

Sdílejí obsah, píší příspěvky, posílají fotky, informují se o nedávné, aktuální i budoucí 

poloze, kritizují názory jedněch, souhlasí s názory jiných. To vše probíhá na nástrojích, 

které vznikly přesně za tímto účelem. Tedy mít možnost vytvářet obsah a umožnit jeho 

                                                   
3
 MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s.96,  ISBN 978-

80-210-6476-8 
4
 JIRÁK Jan, Kopplová Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s.26,  ISBN 978-80-7367-466-3 

5
 JIRÁK Jan, Kopplová Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s.28,  ISBN 978-80-7367-466-3 
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šíření dál. Jde o nová média, která existují paralelně se starými médii a vzájemně se 

ovlivňují a propojují. 

 

Publikum u nových médií jsou uživatelé jednotlivých aplikací, webových stránek a 

dalších nástrojů. Komunikační prostředky jsou designovány k tomu, aby původní sdělení 

bylo předmětem další interpretace, sdílení nebo úprav. Je pak běžné, že určitá mediální 

informace je prezentována v mnoha nových úhlech, v kontextu dalších informací, 

rozšířena o informace z jiných zdrojů. Objem dat sdělených a sdílených prostřednictvím 

nových médií nikdy nebyl tak obrovský jako nyní.6   

 

2.2. Soukromí 
 

K ochraně soukromí existuje řada přístupů. Některé chápou informační 

technologie a nová média jako hrozbu. Proto požadují, aby byl přístup k osobním 

informacím limitován. Další komplikace přichází, když je potřeba definovat, co je vlastně 

soukromí. Možných odpovědí je zase vícero – je to právo, zájem, hodnota nebo 

individuální preference? 7 Můžeme na téma nahlížet z různých pohledů, např. soukromí - 

anonymita nebo soukromí – tajnosti, popřípadě soukromí – izolovanost. Google tvrdí, že 

informace o uživatelích sbírá, aby poskytl lepší služby.8 Národní a evropské normy 

naopak požadují regulaci nakládání s těmito daty.9 10 

Dle Helen Nissenbaum do soukromé sféry spadají takové informace, které 

jednotlivec nechce uvádět veřejně. Zahrnují sady dat, které sdílí s různými institucemi, 

pro které je konkrétní druh informace důležitý.  Takže například lékaři uchovávají data o 

rodinné anamnéze, zdravotním stavu jednotlivce, prodělaných nemocech, operacích a 

užívaných lécích. Banky obhospodařují náš bankovní účet a mají tak logicky přístup 

k finanční historii a uskutečněným transakcím. K jiným informacím mají přístup další 

instituce, jako např. finanční úřady nebo policie. Automaticky předpokládáme, že tyto 

informace jsou soukromé a nebudou použity neočekávaným způsobem, tedy např. 

předány třetím osobám bez našeho souhlasu, či nebudou kdekoliv veřejně prezentovány. 

                                                   
6
 SIMONITE,Tom. What Facebook Knows. Technology Review [online]. 13.červen, 2012  [vid. 2014-01-07]. 

Dostupné z:  http://www.technologyreview.com/featuredstory/428150/what-facebook-knows/ 
7
 NISSENBAUM, Helen.: Privacy in context. Stanford university Press, 2010. s.2, ISBN 978-0804752374 

8
 GOOGLE.COM, Zásady ochrany soukromí. Google.com [online]. 31.března, 2014  [vid. 2014-10-18]. Dostupné 

z:  http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/ 
9
 ORESKOVIC, Alexei, European Parliament may propose Google break-up in draft resolution. REUTERS.com 

[online]. 21.listopad, 2014  [vid. 2014-11-28]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2014/11/21/us-
google-antitrust-idUSKCN0J525V20141121 
10

 SOBOTA, Jiří. Sklerotický Google, http://respekt.ihned.cz [online]. 17. května, 2014  [vid. 2014-07-20]. 
Dostupné z: http://respekt.ihned.cz/c1-62198200-skleroticky-google 
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Nissenbaum tento systém nazývá Rámcem kontextuální integrity, který definuje způsoby 

a pravidla toku informací. 11 

Mark Andrejevic vnímá přístup k soukromí na internetu skepticky. Definuje termín 

„digitální příloha“, kdy každá interakce, kterou provedeme na internetu, uchová záznam 

o sobě samotné. Existuje tak digitální příloha o všech aktivitách, které jednotlivec 

provede. K těmto záznamům má pak přístup jen poskytovatel služby.12 Svou činností tak 

kontinuálně produkujeme další data, která firmy analyzují a využívají k lepšímu poznání 

preferencí jednotlivců. Informace a soukromí se tak stává kybernetickou komoditou.13 

Bylo napsáno mnoho článků i odborných prací na téma soukromí na internetu a o 

dlouhodobém sběru a analýze dat firmami jako Facebook nebo Google. To, do jaké míry 

se jedná o vstup do sféry soukromých informací, je žhavé téma a v některých případech 

již rozhodují soudy. Například kauza Španěla Gonzalese, který žaloval společnost Google 

za to, že jeho vyhledávač umožnil přístup k informaci soukromého charakteru.14 

  

3. Právní zakotvení 
 

3.1. Ústava 
 

Právo na soukromí je dáno Ústavou České republiky – viz. Ústavní zákon č. 1/1993 

Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 

Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb, která v článku 3 definuje 

také Listinu základních práv a svobod. Ta uvádí v článku 7 „Nedotknutelnost osoby a 

jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ 

Dále pak v článku 10 „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života.“15 

 

 

 

                                                   
11

 NISSENBAUM Helen. Privacy in context. Stanford university Press, 2010. s.6, ISBN 978-0804752374 
12

 ANDREJEVIC, Mark. iSpy. University Press of Kansas, 2007. s.2, ISBN 9 78-0700616862 
13

 ANDREJEVIC, Mark. iSpy. University Press of Kansas, 2007. s.3, ISBN 9 78-0700616862 
14

 LEE, Dave. What is the „Right to be forgotten“?. www.bbc.com [online]. 12.května, 2014  [vid. 2014-07-15]. 
Dostupné z:  http://www.bbc.com/news/technology-27394751 
15

 PSP.CZ, Listina základních práv a svobod. www.psp.cz [online]. 14.srpna, 2014  [vid. 2014-08-14]. Dostupné z:  
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
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3.2. Další zákony 
 

 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů reguluje nakládání se 

soukromými informacemi. Zároveň dává pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů 

(ÚOOÚ), což je nezávislý orgán, jehož primární poslání je: 

• dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování 

osobních údajů 

• vést registr povolených zpracování osobních údajů 

• přijímat podněty a stížnosti občanů na porušení zákona 

• poskytovat konzultace v oblasti ochrany osobních údajů16 

Zákon o ochraně osobních údajů tak zajišťuje poslání Listiny základních práv a svobod, ve 

kterých je definována nedotknutelnost soukromí jako základního lidského práva. 

 V evropském kontextu je pak důležitá Směrnice 95/46/ES, která představuje na 

evropské úrovni referenční normu v oblasti ochrany osobních údajů. Zavádí právní 

rámec, jehož cílem je ustavení rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany soukromí 

jednotlivců a volným pohybem osobních údajů v rámci Evropské unie (EU). Za tímto 

účelem směrnice stanoví přísná omezení pro shromažďování a využívání osobních údajů 

a požaduje, aby byl v každém členském státě vytvořen nezávislý vnitrostátní subjekt 

pověřený ochranou těchto údajů.17  

 Z hlediska nových médií směrnice obsahuje důležitou povinnost poskytovatele 

služby získat od uživatele souhlas se zpracováním osobních údajů. Proto se například na 

stránkách Google můžeme setkávat s informací „Při poskytování služeb nám pomáhají 

soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním 

souborů cookie.“ Podobně by měl být informován uživatel u všech webů, které s cookies 

pracují. Tato povinnost je dána směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, 

která – mimojiné – uvádí v Ustanovení čl. 5 odstavce 3: „Členské státy zajistí, aby 

uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím bylo v 

koncovém zařízení účastníka nebo uživatele povoleno pouze pod podmínkou, že dotčený 

účastník či uživatel poskytl svůj souhlas poté, co mu byly poskytnuty jasné a úplné 

informace…“18 

 

                                                   
16

 UOOU.CZ, Úřad. www.uoou.cz [online]. 14.srpna, 2014  [vid. 2014-08-14]. Dostupné z:  
https://www.uoou.cz/urad/ds-1059/p1=1059 
17

 EUROPA.EU, Ochrana osobních údajů. www.europa.eu [online]. 14.srpna, 2014  [vid. 2014-08-14]. Dostupné 
z: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_cs.htm 
18

 UOOU.CZ, Úřad. www.uoou.cz [online]. 12.října, 2013  [vid. 2014-08-14]. Dostupné z:  
https://www.uoou.cz/smernice-2009-136-es/d-3445 



9 
 

4. Způsoby a technologie sloužící k identifikaci uživatelů 
 

 Cílem kapitoly není poskytnout ucelený seznam všech způsobů, jak identifikovat 

uživatele a jeho chování na internetu. Jde spíše o ukázku stavu, že uživatele lze 

identifikovat a získávat o něm široké spektrum informací. Jan Sedlák z firmy Leady.cz 

uvádí: „Internetem proudí spousta dat, sama o sobě ale nemusí mít v syrové podobě 

velkou hodnotu. Pokud jsou ale pospojována a vyhodnocena tak, že z nich lze vyčíst 

konkrétní údaje, mohou mít najednou obrovský význam.“19  

4.1. Cookies 
  

 Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k identifikaci prohlížeče, což 

přeneseně může znamenat identifikaci uživatele. Používá se k ukládání zjištěných 

informací. Google uvádí: „Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je 

například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních 

reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb 

a k ochraně vašich dat.“ 20  

 
Obrázek: takto vypadá soubor cookie stránky Facebook. Zdroj: prohlížeč Chrome. chrome://settings/cookies 

 

                                                   
19

 SEDLÁK Jan. Startaup Leady.cz identifikuje návštěvníky webu. In: E15.cz [online]. 20.června, 2012  [vid. 2014-
10-10]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/startup-leady-cz-identifikuje-
navstevniky-webu-775239 
20

 GOOGLE.COM, Ochrana soukromí a smluvní podmínky, Jak Google využívá soubory cookie. Google.com 
[online].  [vid. 2014-10-18]. Dostupné z: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/ 



10 
 

 Přístup k používání se logicky liší dle táboru, který se ke cookies vymezuje. 

Evropský parlament považuje za nutnost regulovat cookies a informovat uživatele o tom, 

že stránka takové informace sbírá.21 Poskytovatelé obsahu by naopak preferovali volné 

zacházení s cookies a argumentují tím, že je to pro dobro uživatelů. Google říká: 

„Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.“ 22 

Ideálním identifikátorem je přihlášení do aplikace. Poskytovatel je poté schopen 

jednoznačně uživatele identifikovat. Je tak vyřešen problém, kdy se z jednoho zařízení 

přihlašuje více uživatelů. Jednotlivé aplikace pak motivují své uživatele, aby své profily 

dále aktualizovali a podnikali další interakce. Tak získávají nové poznatky (více 

soukromých dat) a zobrazují relevantnější obsah a reklamu.  

 

4.2. Mobilní aplikace 
 

  Operační systémy mobilních zařízení (mobily, tablety, notebooky), který vlastní 

Google, Apple nebo Microsoft jsou zdrojem dalších osobních dat o jejich uživatelích. 

Možnosti jak používat tato zařízení bez přihlášení k účtu jsou značně omezené. Například 

u systému Android je teprve s Google účtem možný přístup k většině aplikací 

prostřednictvím Google Play. Přihlášením tak Google získá přístup k informacím o 

zařízení a spáruje jej s dalšími službami Google, které uživatel využívá. Mobilní telefon 

(nebo jiné mobilní zařízení) je pak zdrojem velkého množství transakcí, které uživatel 

jeho prostřednictvím provádí. Pokud je připojen k internetu nebo má zapnuté GPS, je 

zároveň zdrojem přesných informací o poloze zařízení (a tedy i pohybu uživatele). 

 

4.3. Komerční nástroje 
  

 Na trhu se objevuje celá řada komerčních nástrojů, které identifikují návštěvníky 

webu. Například český start up leady.cz kompletuje databázi firem z celkem 37 veřejných 

a komerčních zdrojů a získává tak zhruba 250 dílčích údajů. Jedná se o střípky z různých 

zdrojů, které se pak sofistikovaným programováním převádějí do homogenní struktury, 

která pak tvoří použitelnou databázi. Ta je pak neustále rozšiřována a aktualizována.  

Díky tomuto nástroji je pak možné dozvědět se řadu informací o uživatelích a firmách, 

kteří navštěvují firemní weby. Jak uvádí Tomáš Bergr z Leady.cz v rozhovoru pro časopis 

                                                   
21

 EUR-LEX.EUROPA.EU, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES, Eur-lex.europa.eu  
[online] 25. Listopadu 2009 [vid. 2014-07-10]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:Cs:PDF 
22

 GOOGLE.COM, Ochrana soukromí a smluvní podmínky, Jak Google využívá soubory cookie. Google.com 
[online].  [vid. 2014-10-18]. Dostupné z: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/ 
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E15: „Jakmile takový návštěvník zabrousí na web, systém o něm zkompletuje všechny 

dostupné údaje a poskytne je v přehledné formě. Je možné zjistit, z jaké byl návštěvník 

společnosti, co daná firma dělá, jaký má obrat, kolik zaměstnanců, čím se zabývá, kde 

sídlí, kontakty a mnoho dalších údajů. Leady.cz ukáže, o co se daný návštěvník zajímal. Na 

to pak mohou zareagovat obchodní oddělení navštívených firemních stránek.“23 Zároveň 

uvádí, že do segmentu koncových uživatelů se zatím nepouští. Důvodem je právě fakt, že 

– na rozdíl od Google nebo Facebooku - nemá data od těchto uživatelů. 24 

Podobně jako je možné sledovat uživatele na webové stránce, existují také 

možnosti jak analyzovat chování uživatelů na sociálních sítích. V takovém případě jsou 

aplikovány nástroje třetích stran. Je pak například možné pomocí sofistikovaných 

nástrojů provést analýzu fanoušků vybraných stránek na základě jejich interakcí. Ty pak 

umožňují identifikovat určité vztahy mezi zdánlivě nesourodými zdroji dat, například 

blízkost dalších stránek na základě průniků uživatelů, kterým se různé stránky líbí.  

U těchto analýz je zapotřebí aktivního publika. Data jsou získávána z veřejně 

dostupných interakcí na sociálních sítích. Není to tedy primárně zkoumání uživatele, ale 

stránek (např. na Facebooku). Nicméně analýza konkrétní stránky může přinést zajímavé 

informace také o uživatelích a fanoušcích. Pokud by byla předmětem zkoumání stránka 

X, její fanoušci pak mohou být dále analyzováni v kontextu toho, jaké další stránky se jim 

líbí, nebo co a jak komentují. Jak může vypadat vizualizace interakcí konkrétní stránky je 

vidět na obrázku níže.25 Možnosti výzkumu prostřednictvím třetích stran jsou značné. 

Facebook ve svých zásadách říká: „Pokud publikujete obsah nebo informace s použitím 

nastavení Veřejné, znamená to, že povolujete všem (včetně osob mimo službu Facebook) 

přístup k těmto informacím, jejich použití a jejich spojení s vámi“26 

 

                                                   
23

 SEDLÁK Jan. Startaup Leady.cz identifikuje návštěvníky webu. In: E15.cz [online]. 20.června, 2012  [vid. 2014-
10-10]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/startup-leady-cz-identifikuje-
navstevniky-webu-775239 
24

 dtto 
25

 ŠLERKA, Joser. [Graf sítě follower…] In: Facebook [online]. 17. listopad 2014 v 11:13 [vid. 2014-11-17]. 
Dostupné z: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152904127023156&set=a.202800303155.158780.760503155&
type=1&theater 
26

 FACEBOOK.com. Prohlášení o právech a povinnostech  [online].  [vid. 2014-12-09]. Dostupné 
z:https://www.facebook.com/legal/terms/update 
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Obrázek: Graf sítě followerů twitter účtu @svobodni. Zdroj: Facebook, Šlerka Josef 

Sociální sítě a nová média mají velký potenciál pro inzerenty. Tím pádem také pro 

firmy, které si poradí s analýzou toho, co publikum zajímá. Ty se dostanou ale pouze 

k obsahu, které tvoří aktivní publikum svými interakcemi a které sdílí veřejně. To je však 

pouze zlomek toho, jak ucelené sady dat od všech uživatelů má samotný Facebook nebo 

Google. Tyto firmy mají k dispozici úplně všechna data (i soukromá) od všech uživatelů. 

Jaké experimenty a výzkumy pak dokáží realizovat nad těmito daty, je jen těžko 

představitelné. To připouští také Cameron Marlow – šéf výzkumného týmu Facebooku, 

když říká „Nyní jsme pouze na začátku. Množství potenciálních věcí, které můžeme 

zkoumat, je enormní.“27 

  

5. Co firmy vědí o uživatelích  
 

 Na příkladech výsledků výzkumů, článků a dalších zdrojů publikovaných 

v minulých letech, chci poukázat na stav, jakými možnostmi dnes nová média disponují. 

Jak je jejich analýza uživatelů detailní a podrobná. Soukromé firmy jako Google a 

Facebook ve svých zásadách stanovují podmínky, jak s osobními daty pracují. Co v nich 

lze vyčíst a jaké informace vlastně mají k dispozici, přiblížím v následujících kapitolách. 

 

                                                   
27

 SIMONITE,Tom. What Facebook Knows. Technology Review [online]. 13.červen, 2012  [vid. 2014-01-07]. 
Dostupné z:  http://www.technologyreview.com/featuredstory/428150/what-facebook-knows/ 
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5.1. What Facebook knows 
 

 Atraktivní článek autora časopisu Technology Review Toma Simonite umožňuje 

běžným čtenářům nahlédnout do sociologicko-demografické laboratoře Facebooku, kde 

tým vědců podniká nespočet výzkumů na nejrůznější společenská témata.28 Vzorkem mu 

není nic menšího než všichni uživatelé Facebooku. V červnu 2013, kdy vznikl tento 

článek, to bylo 900 milionů uživatelů. V 2.Q 2014 je číslo 1,317 miliardy.29 

 
Graf: počet uživatelů Facebooku. Zdroj: statista.com 

 

 Cameron Marlow - šéf výzkumného týmu Facebooku - uvádí, že vše, co se kdy na 

Facebooku objeví, je uchováno na jeho serverech. Je tam tedy uložena největší sada dat, 

která kdy byla posbírána na téma lidského chování. Data Science Team pak tato data 

analyzuje. Aplikují matematiku, programování a sociální vědy, aby vydolovali data, která 

povedou k lepšímu porozumění společnosti.  

 Facebook aplikuje inovativní způsob jak informace o publiku sbírat. Namísto 

složitého sběru nesourodých dat, přiměl lidi, aby informace sdělovali sami. Děje se tak, 

když vyplní a aktualizují své profily, socializují se, baví se s přáteli, hodnotí “to se mi líbí”, 

komentují, vstupují do vztahů, procházejí cizí profily, čtou články, poslouchají hudbu, 

nebo podnikají některou z řady dalších činností. Nemusí se jednat o interakce přímo na 

Facebooku, řada aplikací a webů je s ním propojena, takže informace o aktivitě uživatelů 

je získávána z nepřeberného množství zdrojů.  

                                                   
28

 SIMONITE,Tom. What Facebook Knows. Technology Review [online]. 13.červen, 2012  [vid. 2014-01-07]. 
Dostupné z:  http://www.technologyreview.com/featuredstory/428150/what-facebook-knows/ 
29

 STATISTA.COM  Number of monthly active Facebook users worldwide from 3rd quarter 2008 to 2nd quarter 
2014 (in millions). In www.statista.com [online] © Statista 2014  [vid. 2014-10-23] Dostupné z: 
http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
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Marlow uvedl, že toto je poprvé, co má lidstvo možnost pozorovat tak ohromné 

množství dat o lidské komunikaci. Dále zmiňuje, že výzkum těchto zdrojů přinese revoluci 

v porozumění toho, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Největší výzva pro jeho team 

je stejný cíl, který mají sociální vědy obecně. Tedy porozumět společnosti. Pochopit 

zákonitosti, proč se některé nápady a názory šíří od pár jednotlivců do celé společnosti a 

jiné nikoliv. Nebo do jaké míry jsou další akce jednotlivce produktem předchozích 

interakcí.  

Jedním z výzkumů byl projekt, ve kterém výzkumníci zkoumali, kolik jednotlivců je 

potřeba, aby došlo k propojení jakýchkoliv dvou lidí na světě. Subjektem výzkumu byla 

celá sít uživatelů Facebooku, což v květnu 2011 čítalo 721 milionu lidí. Analýzou 69 

miliard přátelství bylo zjištěno, že v drtivé většině případů stačí spojení přátelství 4 lidí, 

aby se propojili dva náhodní lidé na světě. Znamená to, že pokud bychom vybrali jednoho 

člověka na světě, tak přítel vašeho přítele zná přítele našeho náhodně vybraného 

člověka.  

Vědci ve Facebooku mají obrovskou výhodu před svými kolegy z jiných oblastí 

výzkumu. Mají totiž jen kousek od nápadu k realizaci. Data nemusejí sbírat, už jsou totiž 

sebraná. Mají nástroje na jejich „dolování“ (data mining) skrze BigData. Vývojáři firmy 

využívají software Hadoop. Ten je schopen zpracovávat nepředstavitelné množství dat - v 

roce 2012 měl jeden Hadoop kapacitu 100 petabytes (milion GB) a každý rok kapacita 

narůstá exponenciálně.  

Marlow uvádí, že je těžké odhadovat, kam se vývoj posune v horizontu dalších let. 

„Nyní jsme pouze na začátku. Množství potenciálních věcí, které můžeme zkoumat, je 

enormní.“  

 

 

5.2. Predikce chování  
 

 Firmy jako Facebook, Twitter nebo Amazon mají obrovské množství uživatelů a 

téměř nekonečnou sadu metadat (záznamů o provedených interakcích). To jim umožňuje 

tvořit poměrně sofistikované analýzy. Dokáží předpovídat vzorce chování typické pro 

určitou situaci s velkou mírou úspěšnosti. Stanovují pak hypotézy, ověřují je v praxi a pak 

ladí k dokonalosti.  

 Díky tomu mohou opakovaně testovat svá zjištění a na základě předchozího 

chování předpovídat další kroky, které učiníme. Zjednodušeně - pokud například v 

minulosti učinili jednotlivci sérii 10 specifických interakcí a činností v určitém sledu, u 

většiny z nich pak následoval další identický krok. Z toho lze dedukovat, že pokud jsme 
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právě učinili desátou interakci stejným způsobem jako řada uživatelů před námi, 

s vysokou mírou pravděpodobnosti uděláme v nejbližší době tu jedenáctou stejným 

způsobem. 

Níže uvádím několik zajímavých příkladů, co už běžně probíhá.   

 

Facebook pozná, s kým začnete chodit 30 

 Facebook sledoval profily uživatelů, kteří si změnili status ze "single" na "ve 

vztahu" a hledal společné rysy v historii těchto uživatelů. Vysledoval mnoho společných 

ukazatelů - nejen nárůst vzájemných postů, ale i návštěvy profilů nebo výměnu zpráv. 

Jelikož se tento model pravidelně opakuje, je možné předpokládat, že pokud mezi dvěma 

jedinci začnou interakce splňovat určitá kritéria, stanou se brzy párem. Poté co se 

oficiálně dají dohromady, počet interakcí rapidně klesá. Výzkumníci to vysvětlují stavem, 

kdy již spolu netráví čas na Facebooku, ale v reálném životě. 

 

 

 
Obrázek: mezi budoucím párem 100 dnů před začátkem vztahu stabilně roste počet sdílených postů. Zdroj: 

Facebook.com 

 

 

 

 

                                                   
30

 DIUK, Carlos. The formation of love. Facebook.com [online]. 14.únor, 2014  [vid. 2014-04-20]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/the-formation-of-love/10152064609253859 
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 Po začátku vztahu se také znatelně promění emoční ladění statusů - evidentně 

roste počet použitých frází vyjadřující pozitivní emoce ("láska", "krásný", "šťastný") a 

naopak počet negativních ("zlost", "smutek") klesá. Graf níže ukazuje znatelnou převahu 

nadšení po začátku vztahu. 

 

 
Obrázek: nárůst pozitivních interakcí po začátku vztahu.Zdroj: Facebook.com 

   

Amazon vám pošle balík ještě předtím, než si ho objednáte  31 

 Amazon v prosinci 2013 patentoval službu, kterou nazval “předběžné zaslání”. 

Jedná se o metodu, kdy začne doručovat zásilku ještě před tím, než zákazník skutečně 

klikne na “koupit”. Amazon vysvětluje, že je pro něj mnohem vhodnější a levnější, pokud 

zboží jde ekonomickou cestou blíže k zákazníkovi, než aby čekal, až zákazník objedná a 

bude řešit dražší dopravu operativně. 

 Firma vychází z vlastních analýz zákaznického chování. Prostřednictvím 

sofistikovaných nástrojů dokáže vyhodnotit, že určitý zákazník s vysokou 

pravděpodobností v nejbližší době zakoupí konkrétní produkt. Nabude tedy čekat, až jej 

objedná, ale začne balík logisticky odbavovat již s předstihem, což mu ušetří náklady.  

 Amazon sleduje, jak zákazníci na jeho webu nakupují, jak hledají, co si dávají do 

oblíbených položek. Analyzuje, jak často se ke konkrétnímu produktu vracejí a jako faktor 

ovlivňující tendenci k zakoupení produktu považuje i čas, který stráví návštěvník 

kurzorem nad detailem produktu. Díky tomu, že má k dispozici ohromné množství dat a 

                                                   
31

 blogs.wsj.com, Amazon wants to ship your package before you buy it. http://blogs.wsj.com [online]. 
17.leden, 2014  [vid. 2014-04-25]. Dostupné z: http://blogs.wsj.com/digits/2014/01/17/amazon-wants-to-ship-
your-package-before-you-buy-it/ 
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opakujících se procesů (které podrobuje analýze a svá zjištění může v praxi ověřovat a 

dále pak do detailů ladit), je schopen s vysokou mírou pravděpodobností predikovat, co 

který uživatel v nejbližší době koupí. Dle předešlých nákupů a hledání lze vysledovat 

například jeho záliby (téma knih, které kupuje) nebo finanční situaci (jak drahou 

elektroniku kupuje). V určitou chvíli pak vyhodnotí, že konkrétní zákazník hodlá realizovat 

nákup a proto začne s distribucí produktu na nejbližší sklad. Jestli zákazník přesto stále 

váhá a neobjednává, Amazon jej v takovou chvíli motivuje a při dalším přihlášení nabídne 

produkt s dopravou zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. 

Twitter předpovídá míru nezaměstnanosti 32 

 V USA na University of Michigan proběhl výzkum, ve kterém výzkumníci vyvinuli 

nástroj, který analyzoval data z tweetů týkající se ztráty zaměstnání. Poměrně přesně 

dokázali spočítat, kolik lidí přišlo o práci a brzy proto navštíví pracovní úřad. Data pak 

byla porovnána se skutečností, kterou reprezentují konkrétní data z úřadů. 

 
Obrázek: srovnání předpovědí míry nezaměstnanosti s realitou. Zdroj: www.washingtonpost.com 

 Modrá linka - oficiální statistiky /červená linka - model z Twitteru. Jak je vidět 

předpověď byla v obecné rovině poměrně přesná - byla sice mírně nadhodnocena, ale 

přesně kopírovala výkyvy v čase a celkový trend. 

 Co to všechno vlastně znamená? Amazon - stejně jako Facebook nebo Google – si 

je vědom, že data sebraná od svých uživatelů mají obrovský význam. Tyto globální 

společnosti se snaží sbírat stále více informací o svých zákaznících, aby z nich dokázaly 

vydolovat relevantní závěry, které jim pak umožní přesněji zacílit reklamu. Uživatelé se 

                                                   
32

 Washingtonpost.com Twitter is surprisingly accurate at predicting unemployment. 
www.washingtonpost.com [online]. 7.duben, 2014  [vid. 2014-04-25]. Dostupné z: 
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/04/07/twitter-is-surprisingly-accurate-at-
predicting-unemployment/?wprss=rss_business  
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tak prostřednictvím webů a nových médií stávají zdrojem dat, která pak firmy používají 

pro zlepšení svých služeb.  

 V případě Amazonu se může jednat o “pouhý” sběr informací vycházejících z 

nákupního chování na e-shopu. Jak ale může vypadat obraz uživatele nových médií, kde 

Facebooku dlouhodobě sdělujeme mnohem širší sadu informací o své osobě? Těmto 

soukromým firmám dáváme k dispozici informace o svých politických názorech, vztazích, 

věku, vzdělání, stavu, rodině nebo zájmech. Vstupujeme do interakcí s dalšími lidmi, 

sledujeme profily komunit, organizací a institucí. Vyjadřujeme se nějak k něčemu - s 

někým či něčím sympatizujeme, k jinému se vyjadřujeme negativně.  Všechny tyto 

informace jsou zaznamenávány, shromažďovány a firmami analyzovány. Pomocí data 

miningu a dalších nástrojů (Bigdata) firmy zkoumají souvislosti mezi zdánlivě 

nesourodými informacemi. Osobnostní charakteristika pak může mít formu poměrně 

detailního profilu. Podobně jako Amazon odhadne chování svých zákazníků a dopravou 

zdarma je motivuje ke koupi produktu, může i Facebook či Google ovlivňovat své 

uživatele. 

 

5.3. Ovlivňování uživatelů Facebooku 
 

 Facebook provedl experiment na necelých 700 tisících svých uživatelů, kdy 

testoval, jakým způsobem se změní chování uživatelů, pokud budou vystaveni cíleně 

upravenému obsahu. Zpráva z výzkumu detailně popisuje, jakým způsobem výzkum 

probíhal. 33    

 Výzkumníci upravili Newsfeed vybraných uživatelů takovým způsobem, že buď 

odstranili či eliminovali příspěvky s negativním obsahem, takže uživatel byl vystaven více 

pozitivním postům a statusům stránek, nebo naopak (eliminovali pozitivní obsah). 

Uživatelé vystavení negativnímu obsahu pak sami produkovali více negativního obsahu a 

naopak ti, kteří viděli pozitivní obsah, zvýšili produkci pozitivního obsahu a snížili 

negativní. Výsledky tak ukazují, že emoce ostatních mají vliv na naše vlastní chování. 

 Z hlediska ochrany soukromí je nutné říct, že výzkumníci neprocházeli detailní 

obsah postů uživatelů, ale pouze samotná slova v nich obsažená, kdy vyhodnocovali 

jejich emocionální náboj.  Tedy, zdali šlo o pozitivní či negativní obsah. Celkem pracovali 

se zhruba 3 miliony postů a celkovým množstvím 122 milionů slov. Tento graf ukazuje, 

                                                   
33

 KRAMER, Adam D.I., GUILLORY, Jamie, HANCOCK, Jeffrey. Experimental evidence of massive-scale emotional 
contagion through social network www.pnas.org [online]. 25.březen, 2014  [vid. 2014-04-25]. Dostupné z: 
http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full 
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jakým způsobem došlo ke změně chování uživatelů po cílené změně zobrazovaného 

obsahu. 

 
Obrázek: jakým způsobem se zvýší/sníží počet negativních/pozitivních statusů uživatele poté, co je zobrazen 

emociálně upravený Newsfeed. Zdroj: www.pnas.org 

 

5.4. Facebook – hranice soukromí 
 

 Danah Boyd se ve své práci zaobírala tématem soukromí na Facebooku ve 

spojitosti se vznikem News Feedu. V té době šlo o změnu, kdy s informacemi o přátelství 

a dalších interakcích bylo nakládáno zcela novým způsobem. 34 

 V září 2006 Facebook spustil funkci News Feed. Po přihlášení každý na hlavní 

stránce viděl, co vše se v nedávné době událo za události mezi přáteli. Kdo je s kým 

spřátelený, kdo co komentoval, na čí zdi atd. Po spuštění služby došlo k velkému 

pobouření uživatelů. Do 24 hodin zakladatel Mark Zuckerberg reagoval na blogu s 

názvem “Uklidněte se. Dýchejte. Slyšíme vás”. Oponoval, že všechny informace už na 

Facebooku byly už dříve, že nyní jsou pouze zobrazeny přehledně. Tento argument je 

pochopitelný. Ale zcela mění sociální dynamiku Facebooku. Lidé byli zvyklí na určitý 

                                                   
34

 BOYD Dannah, Facebook's 'Privacy Trainwreck': Exposure, Invasion, and Drama. http://www.danah.org 
[online]. 8. září, 2006  [vid. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.danah.org/papers/FacebookAndPrivacy.html 
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způsob fungování služby a v tom kontextu ji také používali. Nyní se funkčnost změnila a 

lidem to nesmírně vadilo. Považovali to za vstup do soukromé sféry.  

Boyd dále vysvětluje: „Lidé jsou zvyklí na hranice. Fyzické rysy, jakou jsou zdi a 

omezený zvukový rozsah, lidem pomáhají uchovat pocit soukromí. Digitální svět má jiné 

vlastnosti a ty lze snadno změnit prostřednictvím rozvoje nových technologií. Radikálně 

mění předpoklady v online světě. Nové technologie mění zavedené normy, což lidem 

není vždy příjemné.“  

Pro zjednodušení používá Boyd analogii s rozhovorem lidí na koncertu. Když jste 

na koncertě, hraje hlasitá hudba, všichni okolo se baví, hladina hluku je na vysoké úrovni 

a vy se cítíte být touto akustikou chráněni. Sami jsme si schopni udělat úsudek, že v 

takovém prostředí můžeme mluvit hlasitě a ostatní (kromě partnera, se kterým vedete 

diskusi) vás neuslyší. Když by ale hudba přestala znenadání hrát, akustika se změní. 

Najednou by každý mohl slyšet, co říkáte. Člověk ztratí nad nastalou situací kontrolu.  

Boyd přirovnává tuto situaci právě ke kroku spuštění NewsFeed, kde všechny 

informace byly i dříve, ale nyní jsou akumulovány na jednom místě. Lidé před změnou 

věděli, jakým způsobem jsou informace sdíleny a zobrazovány, tento stav akceptovali a 

chovali se podle toho. Nyní však došlo neočekávaně k radikální změně prostředí a vše je 

extrémně viditelné. Pro uživatele to znamená změnu nakládání s osobními informacemi, 

nad kterou už nemají kontrolu. Facebook vlastně veřejně zobrazil informace, které 

uživatelé doposud považovali za soukromé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5.5. Linked in – kdo se dívá na tvůj profil? 
 

Podobný příklad je sledovatelný i na Linked-In, kde byla v březnu 2014 spuštěna 

služba “who´s viewed your profile”. Jde o funkci, která umožňuje zobrazit uživatele, kteří 

si prohlíží váš profil. Dříve dostupná pro běžné uživatele nebyla, v březnu v testovacím 

režimu pak nově ano. LinkedIn o tom informoval formou newsletteru. A rovnou přidal 

odkaz na uživatele, kteří na můj profil nahlédli. 

 

Obrázek: nová funkce na LinkedIn. Zdroj: Newsletter LinkedIn ze den 6.3.2014 

Představme si, že by podobnou službu spustil Facebook. V říjnu 2014 není možné 

aplikací Facebook zobrazit, kdo z jiných uživatelů si prohlíží profil Timeline přihlášeného 

uživatele. 35 Uživatelé tedy aplikací využívají s vědomím toho, že tato informace není 

veřejná. Pokud by byla, je možné, že řada z nich by své chování v konkrétních případech 

změnila. Služba je tedy využívána v kontextu toho, jaké informace jsou zobrazované a na 

co jsou uživatelé zvyklí.  Pokud by se změnily podmínky, u řady lidí by to mohlo způsobit 

pobouření, protože by najednou byly zveřejněny informace, které doposud uživatelé 

                                                   
35

 FACEBOOK.COM, Mohu zjistit, kdo si prohlíží můj profil Timeline nebo jak často jej uživatelé zobrazují? 
www.facebook.com [online]. Srpen 2014 [vid. 2014-10-30]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/help/210896588933875 
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považovali za soukromé. Také jde o změnu prostředí, jako v případu popsaném na 

paralele rozhovoru v hlučném prostředí.  

5.6. Google 
 

  Google chce poznat své uživatele, aby jim nabídl lepší služby šité na míru. Nabízet 

obsah dle individuálních preferencí je skvělý nápad. A navíc zadarmo. Zdá se to být 

ideální stav, kdy veškeré benefity jsou na straně uživatele. Je tak jednoznačné? 

Když podnikáte na internetu, návštěvnost vašich webů nejspíš měří služba Google 

Analytics. Uživatele vám přivádí vyhledávání Googlu, v němž zároveň inzerujete reklamu 

skrze Google AdWords. Velká část uživatelů si váš obsah zobrazí v prohlížeči Google 

Chrome, ještě větší část to udělá v mobilech s operačním systémem Google Android. 

Cestu do své prodejny ukážete zákazníkům na Google Maps. To všechno Google 

zaznamenává, propojuje a vyhodnocuje. Se svými spolupracovníky sdílíte dokumenty 

přes Google Docs, s ostatními si píšete přes Gmail, posíláte jim odkazy na fotky na Picase 

a videa na YouTube, přes Google Play si kupujete aplikace, hudbu, knihy. Google testuje 

auta bez řidiče, chce vystavět satelitní síť, rozvine přístroje pro ovládání domácnosti, 

brýle Google Glass uvidí to, co vy. Nedávno Google ohlásil, že se chystá investovat dalších 

30 miliard dolarů do nových akvizic. Fascinující, obdivuhodné, strašidelné. Už teď Google 

skoro nemá konkurenci a brzy se bez něj neobejdeme. Budeme ho mít v mobilu, doma, 

na sobě. Nezůstanou mu utajeni naši přátelé, chování, poloha. Nikdo toho o nás nebude 

vědět víc. Žijeme spokojeně v ekosystému Google a dostáváme zadarmo skvělé věci. Za 

to část své svobody musíme odevzdat do jeho mefistofelských rukou. Jenže je jen 

otázkou času, kdy se rovnováha „má dáti – dal“ rozkymácí – Google už ji začíná 

vychylovat ve svůj prospěch. Faustovské rozhodování nás nemine.36 

Tak jednoznačné to s bezmeznou adorací Googlu nebude. Byla napsána spousta 

článků, knih a prací na toto téma. Jedni ho vidí v pozitivním světle, ta trocha osobních dat 

je jen malá cena za ty skvělé služby, říkají. Skeptici upozorňují naopak na kontinuální sběr 

všech dat a jejich analýzu.37 Těžko najít všeobjímající objektivní závěr. 

 Google sbírá data nepřetržitě. Informace pak shromažďuje, analyzuje a 

vyhodnocuje. Dokáže tak poznat své uživatele. Jak dobře je pozná a jaké nástroje k tomu 

používá? Některé jeho aktivity vyvolávají kontroverzní reakce. Kde je hranice soukromí? 

Co vše o lidech může Google zjistit? Kdo pak má k osobním datům přístup? Některé 

aspekty zmíním v následujících bodech. 

                                                   
36

 ŠIMKANIČ, Ján. Všehomír Google. http://respekt.ihned.cz [online]. 22. června, 2014  [vid. 2014-07-20]. 
Dostupné z: http://respekt.ihned.cz/c1-62392320-vsehomir-google 
37

 ANDREJEVIC, Mark. iSpy. University Press of Kansas, 2007. s.2, ISBN 9 78-0700616862 
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5.6.1. Zásady ochrany osobních údajů 
 

Google ve svých zásadách uvádí, které informace shromažďuje a proč. Mimojiné 

zde nalezneme například: „Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim 

uživatelům poskytnout lepší služby – od určení jednoduchých věcí, jako je jazyk, kterým 

mluvíte, až po věci složitější, jako například reklamy, které pro vás budou nejužitečnější, 

nebo lidé, o které se na webu nejvíce zajímáte.“  38  

Zajímavě působí informace o naložení s osobními daty, pokud se Google prodá 

nebo sloučí s jinou firmou. „Pokud se společnost Google zúčastní sloučení či akvizice 

nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, 

než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany 

osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným uživatelům oznámíme.“39 Co to v důsledku 

může znamenat? O tom můžeme pouze spekulovat. 

 

5.6.2. Historie Google 
 

Obsahuje záznamy o veškerých vyhledáváních. Google tak umožňuje ukládat vaše 

vyhledávání a na jejich základě zobrazovat lepší návrhy, rychleji poskytovat výsledky a 

zpřístupnit další užitečné funkce. 40 

 

 
Obrázek: ukázka historie vyhledávání. Zdroj: https://history.google.com/history/ 
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 GOOGLE.COM, Zásady ochrany soukromí. Google.com [online]. 31.března, 2014  [vid. 2014-10-18]. Dostupné 
z:  http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/ 
39
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 GOOGLE.COM, Historie účtu. Google.com [online]. 30.listopadu, 2014  [vid. 2014-11-30]. Dostupné z: 
https://www.google.com/settings/accounthistory/search 
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 Záznamy se dají smazat. Tak ale zmizí jen z historie uživatele. Na servery Google  

budou data posílána i nadále. Google uvádí: Položky, které z Historie vyhledávání 

smažete, již nebudou spojeny s vaším účtem Google. Google však může ukládat 

vyhledávání v samostatném systému protokolů kvůli ochraně před spamem a 

zneužíváním a za účelem zlepšování služeb.41 Uživatel tak může nabýt dojmu, že 

vypnutím záznamů historie, nebudou nadále data zaznamenávána. Což je chybný závěr. 

Jak je uvede výše, záznam zmizí pouze z profilu uživatele a Google data bude sbírat i 

nadále.  

 

5.6.3. Správce zařízení Android / Historie pohybu 
 

Skvělá funkce, kdy je možné si prozvonit mobil s Androidem, když ho ztratíte. 

V případě krádeže lze sledovat, kde se nachází, popřípadě z něj na dálku smazat data a 

uzamknout. Na druhou stranu Google sleduje pohyb telefonu, tedy pohyb jednotlivce, 

kdykoliv je k dispozici nějaký identifikátor polohy (wi-fi, běžný signál, data, GPS). 

 

 

Obrázek: pozice zařízení Android. Zdroj: https://www.google.com/android/devicemanager?hl=cs 
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Nějaký identifikátor pozice je k dispozici všude, kde je signál. Přesnější lokalizace 

je pak dostupná při zapnutých dalších službách, jako data a GPS. Location reporting je 

pak k dispozici neustále a Google ukládá informace o poloze. 42  

 
Obrázek: historie pohybu. Zdroj: https://maps.google.com/locationhistory 

 

5.6.4. Nastavení reklam 
 

Google zobrazuje reklamy každému uživateli dle jeho individuálních zájmů. Ty 

identifikuje dvěma způsoby. Jednak na základě předchozí aktivity uživatele na webech 

Google a zadruhé dle dříve navštívených stránek. Každý uživatel se může podívat jaké 

zájmy mu Google přiřadil v sekci „nastavení reklam“. 43 V článku „Here´s how well 

Google´s search engine knows you“ je konfrontováno 20 uživatelů se zájmy, které jim 

Google přiřadil na základě jejich činnosti na internetu. Ti se pak ke zjištěným zájmům 

vyjadřují s různou mírou nadšení a souhlasu. 44 Někteří respondenti jsou přesností 

překvapeni a hodnotí jej jako velmi přesný výčet svých zájmů. Jiní uvádějí, že se 

víceméně shoduje, ale že některé zájmy vůbec nechápou. Několik dalších hodnotí spíše 

jako humorný pokus. Osobně jsem si prošel své záznamy, ve většině případů se shodují, 

některé navržené zájmy nejsou ve skutečnosti skutečným zájmem, ale chápu jejich 

začlenění do seznamu, protože jsem v minulosti hledal obsah na uvedená témata. 

Google je tedy schopen - na základě podrobné analýzy osobních dat - identifikovat 

konkrétní zájmy uživatelů. Není nezajímavé, že ještě v roce 2010 Google odmítal takto 
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vystavěné uživatelské reklamní profily i přípravu něčeho podobného. Vyplývá to 

z rozhovoru se šéfkou Soukromí pro Produkt a Vývoj v Googlu Almou Whitten. Tu 

zpovídal v létě 2010 Peter Olshoorn. Whitten uvedla, že Google neplánuje využití 

osobních reklamních účtů. Google v té době pracoval s nástrojem Ads Preference 

Manager (kde sami uživatelé vybírají kategorie, na které chtějí zobrazovat reklamy).45 O 4 

roky později jsou pak reklamní uživatelské profily běžnou realitou.  

 

5.7. Španěl, který chtěl být Googlem zapomenut 
 

  Maria Costeja Gonzáles. Španěl, díky kterému začal Google v Evropě vymazávat 

záznamy ze svého vyhledávání. Gonzálesovi totiž vadilo, že Google odkazoval na 16 let 

starý záznam v novinách La Vanguardia. Ten poukazoval na fakt, že mu byl zabaven 

v dražbě byt. Tuto informaci považoval za soukromou záležitost, která ovšem byla 

prezentována veřejně. Aby zobrazování zabránil, rozhodl se, že bude žalovat Google. A 

uspěl.46 Google z nařízení soudu musel tyto konkrétní odkazující záznamy odstranit. 

Vedlejším efektem tohoto kroku byla obrovská publicita pro samotného Gonzalese a 

jeho kauzu. V důsledku se tak dočkal nesrovnatelně vyššího zájmu veřejnosti, než tomu 

bylo před aférou samotnou. Pokud v listopadu 2014 zadáte jeho jméno do vyhledávače, 

vyjede na 33 tisíc záznamů s odkazem na tuto kauzu. Mezi prvními výsledky jsou články a 

reportáže od BBC, The Guardian nebo Newsweek. 

 

5.8. Ukradená data 
 

  Rok 2014 byl celkem bohatý na úniky dat z databází. Problém měl eBay47, kdy 

došlo ke krádeži osobních dat (jména, e-maily, adresy a další soukromé informace) od 

necelých 150 milionu uživatelů. EBay doporučil všem svým uživatelům změnit si heslo. 

K podobnému problému došlo u firmy Dropbox, kde byly také zcizeny přihlašovací údaje 

uživatelů. Na podzim roku 2014 bylo žhavé téma uniku choulostivých fotografií celebrit 

z cloudu firmy Apple.48 V listopadu 2014 hackeři ukradli přes 100 terabytů dat 

z filmového studia Sony Pictures. Kromě soukromých dat o zaměstnancích a filmových 
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hvězdách unikly také scénáře a několik nových filmů.49  Záznamy soukromé e-mailové 

komunikace, kdy producenti s režiséry diskutují kvality jednotlivých herců, jsou nyní 

volně dostupné na internetu.50   

 

5.9 Tracking 
 

Informace o poloze nezískává jenom Google, ale řada dalších aplikací, které je 

v kontextu nabízené služby vyžadují. Podobně je na tom aplikace Uber, což je 

zjednodušeně taxislužba, kterou může provozovat v podstatě kdokoliv. V rámci služby 

pak existují nástroje jak hodnotit řidiče, vybírat dle ceny, takže je možné přivolat jen 

takový vůz, který splňuje vaše požadavky. Aplikace je postavena na tom, že díky lokalizaci 

dokáže nabídnout vozidla, která jsou v dosahu. Z uživatelského hlediska jde o ideální 

způsob na propojení nabídky a poptávky dopravy. Ovšem pokud firma využívá informace 

jen tímto způsobem.  

V listopadu 2014 se na veřejnosti objevila kauza, kdy došlo ke sledování uživatelů 

bez jejich vědomí, právě prostřednictvím aplikace Uber. 51 Uvnitř společnosti je využívaná 

funkce „God View“, což umožňuje sledovat uživatele aplikace. Je tak možné sledovat kdo 

se kde a kdy nachází. Tato služba není dostupná samotným uživatelům ani řidičům, ale 

pouze zaměstnancům Uberu.  Dle článku a vyjádření reportérky BuzzFeed 52, došlo 

k jejímu sledování. Když totiž dorazila ke kanceláři firmy k plánovanému rozhovoru, jeden 

z managerů už na ni čekal. Poté, co vystoupila z vozu, konstatoval: „tady vás máme, já 

vás sledoval“ a gestem poukázal na aplikaci v iPhonu, který držel v ruce.  Na svolení se 

reportérky nezeptal. Navíc, o několik měsíců dříve, jí poslal záznam několika jejích cest 

s aplikací Uber. Opět bez jejího svolení. 53  
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Obrázek: log z aplikace Uber získané a poskytnuté bez svolení uživatele. Zdroj: 

http://www.buzzfeed.com/johanabhuiyan/uber-is-investigating-its-top-new-york-executive-for-privacy 

Uber, až do této kauzy, neměl definované podmínky ochrany osobních údajů. 

Objevily se až po zveřejnění této aféry. V těch uvádí, že zaměstnanci Uberu nemají 

přístup k osobním datům cestujících ani řidičích. Ve zmiňovaném článku je ovšem 

uvedeno, že na základě výpovědí bývalých zaměstnanců Uberu, byla funkčnost „God 

View“ dostupná všem zaměstnancům. K soukromým informacím o historii polohy 

uživatele se tak mohli dostat zaměstnanci soukromé firmy.  

 

5.10. Pozvolná změna podmínek 
 

Na internetu jsem několikrát narazil na teorii nazvanou „vaření žáby“.  Jde o 

analogii popisující proměnu vnímání určitého fenoménu v čase. Například hudebník 

Moby v této analogii vysvětluje, proč se přestěhoval z New Yorku do Los Angeles. „Pokud 

totiž hodíte žábu do hrnce s horkou vodou, bude se ze všech sil snažit dostat ven. Ale 

pokud ji dáte do vody s pokojovou teplotou a postupně ji budete zahřívat, tak žába 

neprotestuje. Postupný nárůst teploty si ani neuvědomí.  Uvaříte ji postupně k smrti. 

Pokud něco děláte dlouho a podmínky se pozvolna mění v něco absurdního, ani si toho 

nevšimnete. Stejně tak absurdní život jsem žil v New Yorku.“54   

                                                   
54

 MOBY, I left New York for LA because creativity requires the freedom to fail, www.Theguardian.com [online]. 
3. února, 2014  [vid. 2014-09-15]. Dostupné z: 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/03/leave-new-york-for-los-angeles 



29 
 

Podobně je to i s pohledem na soukromí na internetu. Co bylo před několika lety 

jen těžko představitelné, je dnes realitou. Pozvolnou a nenápadnou změnu podmínek 

nevyhodnotíme jako kritický vstup do soukromí. Pokud bychom ovšem měli možnost 

vývoj hodnotit skokově, jsem přesvědčen, že řada lidí by stav vnímala odlišně. Lze to 

dokladovat například na metodách, jakými Google pracuje se soukromými informacemi. 

V rámci svého výzkumu (v praktické části práce) jsem s respondenty hovořil o soukromí a 

metodách, které používá Google. Uvedl jsem i přiklad, kdy Google analyzuje obsah  

e-mailové korespondence ve službě Gmail, aby poznal zájmy uživatelů. Ti respondenti, 

kteří o této aktivitě věděli, jí nevěnovali významnější pozornost či důležitost. Naopak 

uživatelé, pro které šlo o zcela novou informaci, hodnotili tento způsob analýzy za silný 

zásah do soukromí. Někteří nevěřili, že je to vůbec možné, nebo hovořili porušování 

zákonů. Více k tématu je v kapitole 11.4. 

Facebook po deseti letech existence (kdy má 1,4 miliardy uživatelů) uživatelům 

představil své nové obchodní podmínky. V nich informuje, že od 1. ledna 2015 bude ještě 

intenzivněji pracovat s jejich soukromím, bude osobní data prodávat třetím stranám, či 

neustále sledovat polohu.55 Těžko odhadovat, jestli by byl Facebook tak úspěšný, kdyby 

stejné podmínky aplikoval od samého začátku své existence. Jak je vidět na grafu 

v článku „Boil the frog slowly“, výchozí nastavení soukromí se u Facebooku v čase 

dramaticky vyvíjelo (v článku je opět použita analogie vaření žáby). 56 Jen malá část 

osobních informací o uživatelích byla ve výchozím nastavení Facebooku veřejně 

dostupná v době vzniku v roce 2004. V roce 2010 to byla nesrovnatelně větší část. Od 

roku 2015 se standard posune zase o kus dál. Lze předpokládat, že stejně tak tomu bude 

i za několik let. Pokud bychom aktuální stav mohli hodnotit optikou a v kontextu doby 

například 10 let zpátky, věřím, že část uživatelů by se za současných podmínek odmítla 

takové komunikace prostřednictvím nových médií vůbec účastnit. Míra, v jaké mají nová 

média přístup do soukromí uživatelů dnes, by byla před deseti lety nepředstavitelná. 

V analogii vaření žáby se tak postupně mění i přístup uživatelů k otázce soukromí.  

Stejný názor a teorii vaření žáby použil i jeden z respondentů – Josef – v rámci 

výzkumné části práce. Když jsme hovořili o aplikacích, které rozpoznávají a 

zaznamenávají mluvené slovo nebo poznají hudební skladbu, uvedl: „…tady funguje 

teorie vaření žáby. Postupné ohřívání vody žába nepozná, ale když ji hodíš do horké vody, 

tak udělá vše proto, aby se dostala ven. Tady je to stejné. Pozvolnou změnu podmínek 

lidé přijmou, ale kdyby někdo vnímal současný stav optikou běžnou před pěti lety, tak by 

to bylo něco nepředstavitelného“ 
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6. Soukromí a tajné služby 
 

Podobně jako nová média, mají v různé míře přístup k řadě soukromých informací 

i další subjekty. Některé z nich z toho důvodu, aby například včas odhalili možné porušení 

zákona, či zajistili bezpečnost státu. I tyto subjekty jsou předmětem diskusí, zda nemůže 

dojít ke zneužití soukromých dat. V některých případech tomu tak také je a často jsme 

svědky selhání jednotlivců, díky nimž soukromé informace uniknou.  

Pokud může dojít ke zneužití osobních dat tajnými službami, policií nebo bankami 

(ať už cílenému nebo z nedbalosti), je možné, že podobným způsobem mohou unikat 

také soukromá data shromážděná novými médii. Uvádím několik případů 

dokumentujících stav, kdy k únikům soukromých informací od tajných služeb došlo.  

 

6.1. BIS 
 

Petr Soukenka je ředitel Nadačního fondu proti korupci, dříve vysoce postavený 

pracovník Bezpečnostní informační služby (BIS). Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu jej 

zpovídala Veronika Sedláčková. V rozhovoru Soukenka uvádí kdo a jakým způsobem má 

přístup k tajným informacím. Pracovníci BIS, kteří s takovými daty pracují, mají 

bezpečnostní prověrku. Lze tedy předpokládat, že existuje vysoká pravděpodobnost, kdy 

nedojde bezdůvodnému a svévolnému přístupu k osobním datům, v horším případě i 

k jejich zneužití. Praxe je ovšem odlišná. Soukenka uvádí, že velké bezpečnostní agentury, 

jako např. ABL, měly napojení na BIS a běžně získávaly tajné informace nelegálním 

způsobem. To znamená, že otevřeně potvrdil, že je možné získat tajné informace (např. 

odposlechy) za úplatu. Na příkladu úniků odposlechů rozhovorů mezi Pavlem Bémem a 

Romanem Janouškem Soukenka uvádí: „ … já jsem přesvědčen, že úniky pochází z BIS. 

Žádná jiná varianta není“.57 Dále v rozhovoru uvádí, že tlaky na pracovníky BIS jsou 

vyvíjeny a k únikům dat dochází. 

 
6.2. NSA 
 

Nejvýraznější téma posledních let, které se dostalo celosvětového zájmu, byla 

kauza kolem Edwarda Snowdena. V červnu 2013 plnila hlavní bloky všech zpravodajství a 

živá je i po více než roce od incidentu. Velkou část veřejnosti pobouřil fakt, jak intenzivně 
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americké tajné služby (CIA, NSA) sledují soukromí jednotlivců. NSA totiž získávala 

informace z mnoha zdrojů, mimo jiné i od firem jako Facebook a Google.58 Je s podivem, 

že veřejnost pobouřil fakt, že k údajům se dostanou tajné služby. Bez pozornosti pak 

zůstává, že stejné soukromé informace mají také přímo firmy Google a Facebook. 

7. Teoretická východiska  
 

7.1. Teorie kontextuální integrity 
  

Kontext je ve spojitosti se soukromím a novými médii velmi důležitý pojem. Jak 

bylo již zmíněno, zastánci ochrany soukromí chtějí limitovat přístup k soukromým 

informacím. Helen Nissenbaum tvrdí, že důležitější je zajistit takový stav, aby se 

informace nedostala tam, kam nemá. Není cílem zcela zabránit toku informací. Ale aby 

informace plynula ideálním a vhodným způsobem (appropriately). To ovlivňuje celá řada 

faktorů, což autorka nazývá „rámec kontextuální integrity“. Tento rámec definuje jako 

tok informací v různých sférách (politika, zdravotní péče, vzdělání, zábava) a jejich 

shromažďování v určitých sociálních kontextech, normách a pravidlech. Dle historických, 

kulturních a geografických kořenů se informační normy vyvíjejí v čase a liší se v každé 

společnosti. K narušení soukromí pak dojde, pokud je překročena právě míra 

kontextuální integrity. 59  

Pro lepší pochopení jednoduchý příklad. Některé tendence ke sledování soukromí 

jsou žádané. Na extrémním případu – přístroje v nemocnici monitorují pacientovu 

srdeční a další činnost – tedy intenzivní osobní informace. Obecně jsou chápána jako 

žádoucí a nikdo patrně nebude takové sledování zpochybňovat. Na druhou stranu existují 

kamery monitorující veřejné prostory, sledují se telefonní hovory, zaznamenává se 

činnost na internetu. Tyto tendence už vzbuzují pozornost a různorodost v názorech. O 

téma se zajímají politici, vlády, firmy, ale i další subjekty. Pokud někdo sbírá a analyzuje 

osobní informace, chceme vědět, kdo je sbírá, jaká data pořizuje, kde je získává? Komu 

informace poskytne a za jakým účelem? Jasné odpovědi na tyto otázky jsou pak vodítkem 

k posouzení toho, do jaké míry se jedná o narušování soukromí.60  Zajímá nás tedy 

kontext. K narušení soukromí by došlo, pokud by s informací bylo zacházeno jinak, než 

jednotlivec (na základě rámce kontextuální integrity v jeho prostředí) předpokládal.  
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Nissenbaum uvádí, že většina organizací - ať už velké nebo malé, soukromé nebo 

veřejné - nějakým způsobem data sbírají. V době internetu a rozmachu nových médií 

vyvstávají zcela nové otázky, které dříve společnost nemusela řešit. Dochází k agregaci 

informací, ze kterých lze získávat vědomosti o lidech. Statistická vyhodnocování jako 

BigData dokáží podat ucelený obraz o osobnosti. V knize (vydaná v roce 2010) 

Nissenbaum uvádí předpoklad ještě intenzivnějšího využití získaných dat. Vnímá možnost 

predikování chování na základě analýz získaných informací.61 Predikce chování je v roce 

2014 realitou a příklady jsou uvedeny v kapitole 5.2. 

Autorka se snaží definovat universální vysvětlení pro rychle se měnící podmínky 

nových médií a internetu. Tradiční přístupy nedokáží reflektovat nové podměty a 

rozpoznat kdy dochází k porušení soukromí v měnícím se prostředí. Proto kontextuálně 

zakotvená integrita může být řešením.62  

Nissenbaum zmiňuje příklad vyhledávače Google. Firma samozřejmě uchovává, co 

jednotlivec hledá. Může pak informace analyzovat a předat třetím stranám. Jsou tu ale i 

další hodnoty - jako je ochrana před terorismem nebo dětskou pornografií. Proto je v 

pořádku, že vyhledávače data analyzují a předávají vládním útvarům. Poskytování dat 

třetím stranám slouží k obchodu a nabízení lepších služeb. Google neprozrazuje citlivá 

osobní data, ale jen obecné trendy v chování. Pokud by soukromá data zneužil, uživatelé 

by ztratili důvěru a přestali by službu používat. Proto bude Google ctít soukromí a 

informace o uživatelích nezneužije. Web 21. století slouží každý den miliardám lidí. 

Vyhledávače plní klíčovou roli k dohledání informací, zprostředkovávají přístup k obsahu, 

k propojení lidí, nebo k zábavě. Do té doby, dokud nedojde k porušení komunikačních 

norem, bude systém fungovat.63 

Nissenbaum v závěru shrnuje svoji teorii. „Máme právo na soukromí, ale to 

neznamená, že máme absolutní dohled nad osobními informacemi, ani že je přístup k 

nim znemožněn. Znamená to, že máme právo žít ve světě, v němž naše očekávání 

ohledně toku soukromých informací, jsou naplněna. To čemu říkáme kontextuální 

integrita je nestabilní harmonie, která se neustále vyvíjí se společností. Stejně jako 

kontext a normy.“64 
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7.2. Skeptická teorie 
 

Mark Andrejevic v knize iSpy hodnotí skepticky pozici jednotlivce v digitálním 

věku. „Každá interakce je zaznamenána, uchována a analyzována. Firmy tak mají plnou 

kontrolu nad uživateli. Soukromí lidí je v rukou firem“.65 Autor používá termín „digitální 

příloha“ (digital enclosure). Popisuje, že dojde k vytvoření interaktivního pole, kde každá 

akce a transakce vytvoří záznam o sobě samotné. Když jsme na internetu, zakládají se 

záznamy o každém kliknutí, které provedeme.66  

Pokud jdeme do knihkupectví a zaplatíme hotově, neexistuje o tomto nákupu 

žádný záznam. Pokud nakoupíme on-line, tak o tom záznam je. Ten pak může být v 

budoucnu použit pro reklamní cílení, nebo prodán třetím stranám. Ve světě Googlu 

budeme vždy lokalizovatelní, vždy bude existovat Digital Enclosure všech našich činností. 

Když nakupujeme či podnikáme jinou činnost, která zanechává záznam, tak tím 

poskytujeme data soukromým firmám, které údaje analyzují. Informace se tak stává 

kybernetickou komoditou.67 

Firmy vydělávají miliony dolarů na tom, že sbírají informace o lidech a prohlašují, 

že sebraná data jsou jejich majetkem. Neumožní uživatelům dozvědět se, co s daty dělají 

a co o nich sebrali. Andrejevic konstatuje „Těžko firmy přimějeme k tomu, abychom 

zjistili, jaké informace jsou o nás shromažďovány.“ Hovoří o asymetrické ztrátě soukromí. 

Jednotlivci jsou sledování soukromými i státním aparátem, ale k nasbíraným informacím 

se nedostanou.68 

Bylo by možné analyzovat mnoho dalších názorů na téma soukromí na internetu. 

Můžeme konstatovat, že k tématu je zaujímána názorová diverzita. Objektivnější pohled 

na problém nabízí přístup Helen Nissenbaum, která svou teorií lépe reflektuje 

rozmanitost ve společnosti. Její přístup umožňuje dále s tématem aktivně pracovat.  

V dalších kapitolách se pomocí kvalitativního výzkumu pokusím analyzovat názory 

na téma ochrany soukromí v rámci nových médií od běžných uživatelů. 
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8. Výzkumná část - účel výzkumu 
 

Účelem výzkumu je zjistit, jakým způsobem uživatelé nových médií vnímají otázku 

soukromí na internetu. Centrem zájmu je, jak se na internetu a na sociálních sítích 

chovají a jak své chování vysvětlují. Jaký mají názor na ochranu soukromí a osobních dat 

a zdali je tento názor v souladu s jejich chováním. Pro srovnání jsou předmětem výzkumu 

dvě věkové kategorie dotazovaných. Jedna skupina do 40 let a druhá ve věku 55 a výše. 

Zajímalo mne, jestli existují významnější rozdíly u respondentů různých věkových 

kategorií s odstupem alespoň jedné generace.  

9. Výzkumná otázka 
 

9.1. Stanovení výzkumné otázky 
 

  Jaký je vztah uživatelů nových médií k tématu ochrany soukromí a bezpečí 

osobních dat. 

 

 

9.2. Vysvětlení 
 

Počáteční otázka je poměrně široká. Ovšem během výzkumného procesu 

postupně objevujeme a zavrhujeme pojmy a vztahy mezi nimi, a tím se výzkumná otázka 

neustále zužuje a zaostřuje. Výzkum tedy začíná otevřeně a široce, ne však tak otevřeně, 

aby zahrnul veškeré možnosti, a zároveň ani příliš úzce a zaměřeně, aby se nevyloučila 

možnost objevu, což je prvotním účelem použití metody zakotvené teorie. Výzkumnou 

otázkou je ve výzkumu podle zakotvené teorie výrok, který identifikuje zkoumaný jev. 

Tento výrok říká, na co přesně se chceme zaměřit a co chceme o daném předmětu 

vědět.69 
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10. Metody 
 

10.1. Kvalitativní výzkum 
 

Pro účely výzkumu využiji kvalitativní metodu polostrukturovaného rozhovoru. 

Pro aplikaci kvalitativního výzkumu jsem se rozhodl pro jeho vyšší vhodnost ke zkoumání 

sledovanému fenoménu. Pro stanovené téma bude potřeba porozumět tomu, proč se 

jednotlivci chovají, tak jak se chovají a jaké k tomu mají pohnutky. Bude mě zajímat, jaké 

mají názory na téma soukromí na internetu a jestli mají obavy z možného zneužití 

osobních informací poskytovateli mediálního obsahu. Z těchto důvodů je vhodnější  

použít některé z metod kvalitativního výzkumu. Tedy takový, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných procesů kvantifikace.70 Osobně 

jsem se rozhodl pro rozhovor, konkrétně rozhovor podle návodu 71, neboli 

polostrukturovaný rozhovor. Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění 

tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity 

k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě 

mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se 

kvalitativními metodami obtížně podchycují.72 

Kvantitativní výzkum má jistě řadu zajímavých metod pro analýzu dílčích otázek 

zkoumaného tématu. Nicméně pro komplexní uchopení bude vhodnější kvalitativní 

výzkum, který má sofistikovanější nástroje pro objevení nových informací. Kvalitativní 

výzkum má jiné cíle, a tedy i pravidla, než kvantitativní. Cílem je „porozumění lidem v 

sociálních situacích“73, studium subjektivních, nikoli objektivních kategorií a vytváření 

nových teorií a hypotéz, vytváření teorie74. Získává mnoho informací o velmi malém 

počtu jedinců, proto jeho závěry mají nízkou reliabilitu, ale potenciálně vysokou 

validitu.75 V kvalitativním výzkumu o redukci dat v podstatě rozhodují respondenti tím, že 

výzkumníkovi řeknou to, co oni považují za relevantní. 
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10.2. Zakotvená teorie 
 

Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumaného jevu, který 

reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 

systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. 

Proto se shromaždování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme 

teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a 

necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné. 76 Cílem zakotvené teorie je 

vytvoření teorie, která věrně odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji. 77 

 

10.3. Kódování 
 

  Kódováním se rozumí rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a 

nové integraci. Postup také vede k doporučení, která data nebo případy je nutné ještě 

zahrnout do analýzy a jakými metodami je nutné provést sběr dat.  Strauss a Corbinová 

rozlišují tři procedury, jak zacházet s analyzovaným textem – otevřené, axiální a 

selektivní kódování. Tyto procedury se nemusí používat zcela odděleně. Představují spíše 

různé způsoby, jak zacházet s textovým materiálem a výzkumník může mezi nimi podle 

potřeby přecházet. V každém případě začíná analýza dat otevřeným kódováním a ke 

konci se provádí spíše selektivní kódování. Celý proces doprovází tvorba poznámek jako 

podkladů pro zdůvodnění vznikající teorie.78 

Pro přehlednost uvádím tři kategorie kódování, jak definuje Strauss – Corbinová. 

Otevřené kódování 

Pojmy jako označení přidělená jednotlivým událostem, případům a jiným 

výskytům jevu. Kategorie jako třídy pojmů. Otevřené kódování je poté chápáno jako 

proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání a kategorizace údajů. Zkoumáme 

vlastnosti náležící určité kategorii. 79 
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Axiální kódování 

Soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu 

uspořádány novým způsobem. Zaměření na události, případy, dění, které vedou 

k výskytu nebo vzniku nějakého jevu. 80 

Selektivní kódování 

Proces, kdy se vybere jedna centrální kategorie, která je pak systematicky 

uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Tyto vztahy se dále ověřují a kategorie, u nichž 

je to třeba, se dále zdokonalují a rozvíjejí. 81 

 

10.4. Výběr respondentů 
 

Pro výzkum jsem vybral dvě kategorie respondentů. Zajímal mne rozdíl mezi 

mladší generací (lidé do 37 let), prožívající své dospívání a mládí v době nástupu 

internetu (přelom tisíciletí). Lze tedy předpokládat vyšší míru zájmu o technologie, 

internet, sociální sítě a nová média. Pak mne zajímal přístup starších uživatelů, kterým 

v době nástupu internetu bylo přes 40 let a dnes jim je 55+. Vybral jsem respondenty ze 

svého okolí. Někteří jsou moji přátelé na Facebooku. Podmínkou účasti na výzkumu byla 

nějaká aktivita na sociálních sítích za poslední měsíc. Pojem nová média jsem předem 

s respondenty diskutoval, abych vysvětlil, co konkrétně si pod pojmem představit. 

Nakonec jsem realizoval deset rozhovorů. Oslovil jsem více uživatelů, někteří neměli 

zájem.  

Dotazovaným jsem vysvětlil, jak bude rozhovor probíhat. Jejich osobní informace 

nebudou součástí výzkumu. V práci upravím jejich jméno. Před rozhovor jsem získal jejich 

souhlas se zpracováním získaných informací. Všechna jména jsou tedy smyšlená, aby 

nedošlo k identifikaci osob (například v kontextu sdělené informace).  
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Seznam respondentů, jejich věk a dosažené vzdělání: 

1) Josef, 30 let, VŠ 

2) Ela, 37 let, SŠ 

3) Vlasta (muž), 28 let, VŠ 

4) Stanislav, 36 let, VŠ 

5) Bára, 27 let, SŠ 

6) Anna, 34 let, SŠ 

7) František, 64 let, SŠ 

8) Václav, 67 let, ZŠ 

9) Vojtěch, 57 let, SŠ 

10) Marek, 55 let, VŠ 

Za důležité také považuji zmínit subjektivní pocit z jednotlivých respondentů 

z hlediska jejich zájmu o téma a samotný rozhovor. U mladších uživatelů trval rozhovor 

průměrně déle než u starších. Konkrétně 51 minut oproti 38 u starších. Evidentní rozdíl 

byl u uživatelů, kteří měli o téma evidentní zájem a sami přicházeli s doplňujícími 

informacemi z praxe. Tři rozhovory tak trvaly déle než hodinu.  

Jak je uvedeno, respondenti měli různý zájem o problematiku a stejně tak i o samotný 

rozhovor. Musím konstatovat, že všichni jej se mnou absolvovali do konce, rozdíl byl jen 

v míře aktivního zapojení. U mladších uživatelů jsem identifikoval vyšší míru zájmu než u 

starších. Možná to u některých otázek bylo dáno tím, že starším respondentům nebylo 

patrně zcela jasné, kam některé otázky přesně míří. Pokoušel jsem se vždy vysvětlit, ale 

je možné, že uživatelům chyběl kontext běžného využívání služeb a proto nemuseli vždy 

zcela správně pochopit dotaz. 
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11. Analýza dat 
 

Sběr informací od respondentů probíhal formou polostrukturovaného rozhovoru. 

Definoval jsem čtyři hlavní oblasti, v rámci nichž jsem získával různé sady informací. 

Okruhy otázek byly následující: 

• Vztah k novým médiím 

• Osobnost respondentů 

• Způsob práce s novými médii 

• Názory, jak nová média analyzují sebraná data 

V rámci jednotlivých okruhů jsem identifikoval sérii otázek, kterými jsem zjišťoval, 

jakým způsobem tu kterou oblast respondent vnímá. Cílem nebylo od každého 

respondenta získat jednoznačnou odpověď na každou otázku. Šlo spíše o vodítko, na jaké 

okruhy dotazů se v rámci rozhovoru ptát a jaké doplňující otázky klást. Jak uvádí Hendl, 

šlo tedy o formu rozhovoru s návodem. V něm je dán seznam témat, která je nutné 

v rámci rozhovoru probrat (okruhy). Je pak na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí 

pak získá informace, které osvětlí daný problém. Zůstává i volnost přizpůsobovat 

formulace otázek podle situace.82 Předpokládal jsem, že různí uživatelé budou mít 

odlišný přístup a názory na různá témata. Stejně tak budou různě aktivní na internetu a 

v rámci své aktivity budou mít rozdílné názory na téma možného zneužití dat. Proto 

jednotlivé otázky slouží spíše k započetí diskuse na téma, které se posléze bude moci 

vyvíjet různým směrem, dle subjektivního přístupu respondenta. Samozřejmě s cílem 

získat hlubší vhled do dané problematiky v rámci konkrétního okruhu otázek. Tímto 

způsobem tak dosáhnout objevení nových skutečností, které pak v kontextu 

komplexního výzkumu mohou být zdrojem pro identifikování závěrů či stanovení nových 

teorií.  

Výčet otázek v rámci jednotlivých okruhů uvádím v příloze č. 1. 

Rozhovory jsem začal obecným představením výzkumného tématu, co zkoumám a 

z jakého důvodu. Vysvětlil jsem, že mě zajímá, jak uživatelé s novými médii pracují a jak 

je vnímají. Před samotným rozhovorem jsem vysvětlil termín nová média a ujistil se, že 

jej respondenti v zamýšleném kontextu chápou. 

Zjištění z otázek uvádím v rámci jednotlivých okruhů dále.  
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11.1. Vztah k novým médiím 
 

Většina uživatelů sleduje nová média na PC a chytrém telefonu. U mladších 

uživatelů je stoprocentní zastoupení chytrých mobilů, které používají jako plnohodnotné 

doplňky stolních PC nebo notebooků. U starších uživatelů mají pouze dva uživatelé ze 

čtyř chytrý telefon a z nich pouze jeden jej intenzivněji využívá pro nová média. 

Co se týče aplikací, které jsou svou funkčností novými médii, jednoznačně vede 

Facebook a Google jako takový. Vesměs je uživateli chápán Google jako vyhledávač. Tedy 

v tom smyslu – používám Google = používám vyhledávač Google. Ostatní Google služby 

pak uživatelé konkrétně pojmenovávají. Všichni uživatelé uvádějí, že mají na Googlu 

nebo Facebooku účet, do kterého se přihlašují. 

Starší uživatelé využívají Google zejména jako vyhledávač. Někteří z nich i další 

aplikace, například mapy. Také často zmiňují obecné využívání emailů. Zmiňují i 

komunikátory jako Skype nebo WhatsUp. 

Ohledně ostatních aplikací, všichni uživatelé uvádějí, že využívají nějakou 

konkrétní aplikaci pro specifické využití. Např. grafik Josef využívá službu Behance, 

Tumbler, Trello a řadu dalších. Téměř na každý projekt vyzkouší něco nového. Stejně tak i 

starší uživatelé využívají specifické nástroje. Nejde jen o aplikace, ale například o weby 

zaměřené na určité téma – například František server photopost.cz nebo Zonerama. 

Několikrát se objevil Google+ nebo Dropbox.  

 

11.2. Respondent jako uživatel 
 

Zajímalo mne, jak sami sebe uživatelé hodnotí z hlediska zkušeností s IT a 

s fungováním sociálních sítí a nových médií. U mladších uživatelů tři ze šesti uvádějí, že se 

považují za běžné uživatele, tři další se považují za pokročilé. To vysvětlují svým hlubším 

zájmem o fenomén internetu, většinou je součástí jejich práce. Starší uživatelé se všichni 

shodně považují za běžné uživatele. 

Zajímavá byla otázka na míru aktivity na sociálních sítích. Všichni mladší uživatelé 

uvádějí, že se považují za aktivní. Liší se pouze intenzita aktivity, přecházející od málo 

aktivní až po hodně aktivní. Všichni starší uživatelé se hodnotí jako pasivní uživatelé. 

Někteří připouští, že jsou případy, kdy vyvíjejí aktivitu. Jde spíše o výjimky, nebo reakce 

na jinou aktivitu.  
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Na otázku, jaké vyhledávače preferují, všichni mladší uživatelé odpověděli Google. 

Jeden respondent zmínil Seznam, který dlouhou dobu používal. Zároveň však uvádí, že 

lepší výsledky v současnosti poskytuje Google. U starších uživatelů dva uvádějí Seznam a 

dva Google. U Seznamu jako důvod zmiňuje Vojta fakt, že tam má veden e-mailový účet, 

Marek říká, že má raději na Seznamu Mapy.  

Doba od kdy uživatelé používají internet, je většinou podobná. Obvykle zmiňují 

období kolem roku 2000, nebo příslušné milníky související s příchodem nějakého 

technologického zařízení – například modemu. Nejkratší zkušenost uvedl Václav (6 let), 

kterému je 67 let. Druhou je Bára, která má desetiletou zkušenost a je jí 27.  

 

11.3. Způsob práce s novými médii 
 

Otázka co dělají uživatelé na internetu, byla dost široká. Odpovědi proto byly také 

obecnějšího charakteru. Od odpovědí typu „mix všeho“, nebo „70% práce, 30% Facebook 

a jiné aplikace“, po konstatování „vyhledávání“ nebo „komunikace“.  U mladších 

uživatelů většinou docházelo k zobecnění činností. Starší uživatelé zmiňovali konkrétnější 

činnosti, Jako aktivita na fotoserverech, sledování sportovních záznamů, aplikace 

WhatsUp, Skype. 

Facebook je jednoznačně preferován mladší generací. Ti uvádějí, že běžně sledují 

NewsFeed – co se stalo, co dali nového přátelé, sledovaní uživatele nebo oblíbené 

stránky. Komunikují, komentují, publikují vlastní obsah, sdílejí obsah ostatních. Někteří 

uživatelé uvádějí, že tím, že stránce dají „to se mi líbí“ nebo že sledují jiného uživatele, 

vyjadřují svůj názor. Další se pak ptá, co je vlastně přátelství na Facebooku – každý jich 

má pár set přátel, ale kolik je skutečných? Starší uživatelé jsou k Facebooku mnohem 

odtažitější. Uvádějí, že si obsah prohlížejí, ale zřídka vyvíjejí aktivitu. Uvádějí, že 

nechápou, proč různí lidé sdělují tolik informací z osobního života. Další uživatel uvádí, že 

k Facebooku nemá důvěru. Jako důvod uvádí řadu článků, které varují před možností 

narušení soukromí. Starší uživatelé uváděli již dříve svou pasivitu a ke vztahu 

k Facebooku ji jednoznačně potvrzují.  

 Ela: „Tím, že dám „To se mi líbí“, vyjadřuji svůj názor. Neklikla bych na nic 

 kontroverzního, s čím nesouhlasím. Třeba na komunisty bych neklikla. Vyjadřuje to 

 moji reálnou preferenci. Co si vlastně myslím a jak žiju. Takže celkem pečlivě 

 vybírám.“ 

 Bára: „Kdo je vlastně přítel? Ten skutečný přítel je víc než někdo, koho máš jenom v 

 přátelích a občas se podíváš na jeho profil.“ 
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 František: „Já spíš jenom koukám. Udělám si na to vlastní názor a dál nereaguju. 

 Ani si lidi nedávám do přátel. Nechci se do toho zapojovat. Rád zůstanu mimo. 

 Nemám tu potřebu. Ani nechci, aby někdo viděl, že tam chodím. Mně to tak stačí. 

 Nepotřebuju tu další diskusi. Stačí mi to pasivní prohlížení, nestojím o aktivní 

 diskusi. Pokud chci, tak přítele kontaktuji. To je málo případů, ale když se 

 rozhodnu, tak to udělám.“ 

Jak často se k Facebooku přihlašují jednotlivé skupiny, je také velmi rozdílný. 

Mladší uživatelé se na obsah dívají několikrát denně. Od zhruba pěti přihlášení denně až 

po desítky. Často uvádějí, že mají permanentně zapnutá data, takže vyskočí upozornění, 

že se něco nového stalo, proto se podívají. Standa zmínil, že si Facebookem krátí čas, 

když na cokoliv čeká. Starší uživatelé celkem jednotně uvádějí sledování Facebooku 

jednou denně (popřípadě parkrát). Uvádějí, že k počítači usedají na delší dobu a během 

té se věnují různým činnostem.  Jednou z nich je právě kontrola Facebooku, další třeba 

přečtení e-mailů nebo sledování oblíbeného webu.  

Úplně všichni respondenti uvádí, že někdy na Facebooku někoho zkoušeli hledat. 

Vlasta uvedl, že si tam prověřoval asistentku, než ji přijal. Bára zmiňuje, že může být 

problém člověka dohledat, protože někteří vystupují pod přezdívkou. Ostatní většinou 

uvádějí, že hledají občas. Jeden pouze sporadicky. Starší uživatelé uvádí, že sice hledají, 

ale většinou nezamýšlejí nebo nemají zájem s hledanými komunikovat. Další uvádí, že jim 

Facebook navrhuje přátele, tak se na ně občas podívají. 

Na otázku, co by sami respondenti k tématu Facebook uvedli, vybírám několik 

zajímavostí. Josef vnímá Facebook jako nástroj, kde každý uživatel vytváří svůj otisk po 

dlouhou dobu. Ela vnímá formu závislosti na Facebooku, vědomě si jej zakazuje. Vlasta 

změnil radikálně svůj přístup. Dříve sdílel fotky z každé akce, nyní hodně vybírá. Připisuje 

to změně povahy, která u něj proběhla po změně zaměstnání. Není mu už jedno, co si o 

něm lidi myslí. Je to pro něj forma sebeprezentace, chce nějak působit. Standa se obává 

budoucnosti. Jestli tu Facebook bude pořád? Bude bezpečný? Bára namítá, že dřív tu 

Facebook nebyl. Fotí se tam čtrnáctileté holky skoro nahé a podobně tak i mnoho 

dospělých. To přináší řadu problémů. Starší uživatelé apelují více na soukromí. V tom 

smyslu, že mnoho lidí na Facebooku sděluje soukromé informace komukoliv. Jsou tím 

překvapeni. František například nerozumí tomu, proč mají lidé potřebu veřejně 

prezentovat soukromé informace. Václav uvádí, že chce soukromí, proto nedává na 

Facebook nic. Zmiňuje také možnost, že někdo může zneužít informace. Například tak, že 

pokud uvidí, že jsem na dovolené a vykrade jim dům. Vojta uvádí, že je otázka každého 

jednotlivce, jak se bude na sociálních sítích chovat. On sám si ještě počká.  

 Josef: „Pak mě ještě na Facebooku zaráží doba, po kterou tam vytváříš svůj otisk. 

 To je zajímavý na Snapchatu, kde to mizí. U Facebooku to zůstává napořád.“ 
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 Ela: „Je to jistá forma závislosti. Dělá mi radost, když mám volno. Pak jsem tam 

 déle, uteče hodina, tak to mě štve. Někdy si i zakazuju ho používat, začíná mi to 

 vadit. Stále mám nutkání se dívat, přestože vím, že mi nic neuteče.“ 

 Vlasta: „Je pravda, že můj vztah na zveřejňování mých vlastních příspěvků se za 

 poslední léta docela změnil. Původně jsem dával všechno, teď už to hodně 

 selektuju. Už mi není lhostejné, co si lidi myslí. I kvůli práci. Ono asi ani kolikrát to, 

 co tam člověk dává, nekoresponduje s tím, jaký člověk ve skutečnosti je.“ 

 František: „Bavili jsme se o tom, co se na Facebooku probírá. To tlachání o ničem, 

 resp. o soukromých věcech. Nemám potřebu některé věci vůbec veřejně 

 ventilovat. Existuje rozdíl mezi soukromými záležitostmi a pak veřejnými.“ 

Nejvyužívanější službou od Googlu je vyhledávání. Po chvíli hovoru to připouštějí 

všichni dotazovaní. Někteří si v první chvíli neuvědomují, že jde o službu Googlu. Mezi 

dalšími nejběžnějšími je Gmail, Google+, Disk, Docs, Mapy. Variabilnější služby jsou 

využívány mladšími uživateli. Ti také mají všichni na Googlu registrovaný účet a využívají 

jej. Starší uživatelé mají účet 3 ze 4. Jeden z nich jej pak používá jen pracovně pro 

konkrétní účel. 

Smartphone má každý ze zástupců mladších dotazovaných. Používají jej jako 

plnohodnotné zařízení pro přístup na nová média podobně jako klasický PC. V některých 

případech zmiňují, že pro přístup na Facebook jej využívají ještě častěji. Bára naopak 

uvádí, že na Facebook přes mobil nechodí. Důvodem je fakt, že nemá potřebu. U starších 

pak mají smartphone 2 ze 4. Ti jej pak využívají intenzivně s mnoha aplikacemi, ale bez 

Facebooku. 

Mezi hlavní důvody, proč respondenti používají nová média a různé aplikace, patří 

zejména ulehčení a zjednodušení života. To je pojítkem mezi oběma generacemi. Mladší 

častěji zmiňují i produktivitu práce, její urychlení. Další zmiňuje intuitivnost aplikací, která 

se přizpůsobuje myšlení člověka. U starších uživatelů převažuje také ulehčení života a 

zábava. 

Respondenti by si dokázali představit život bez všech uvedených nástrojů, ale 

vzdávali by se jich jen neradi. Není významnějších rozdílů mezi generacemi. Bára, jako 

zástupce mladší generace, by s tím problém neměla žádný. Někteří další si to představit 

dokáží, ale doufají, že se tak nestane. Případně si to ani představovat nechtějí. I u starších 

se opakují názory, že by to bez těchto technologií bylo komplikovanější. 
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11.4. Názory, jak nová média analyzují sebraná data 
 

Zajímalo mě, jestli respondenti uvažují o soukromí v rámci svých aktivit na 

internetu a sociálních sítích. Všichni se shodli, že otázku soukromí vnímají. Sami uvádějí, 

že většinou intenzivně a přemýšlejí o tom. Ela zmiňuje, proč aplikace chtějí získávat 

informace o poloze. Zatím vidí jen pozitiva a chápe, proč ji chtějí. Vlasta zmiňuje 

hromady spamu, které chodí do e-mailů, na základě všemožných registrací. Václav na 

Facebook nedává žádné osobní informace, aby nemohly být zneužity. Anna je řídí tak, 

aby byly dostupně jen přátelům. Standa zmiňuje aféru Snowden, kdy i data z Facebooku 

nebo Googlu byly zdrojem informací pro americké tajné služby. Starší uživatelé pak 

vnímají soukromí podobně. František uvádí, že si všiml, že se mu někdy dříve hledané 

věci zobrazují v reklamách na internetu. Vnímá tak, že nějak musí někdo data ukládat a 

využívat.  

 František: „Já mám pocit, že třeba když koukám na webu na auta Octavie, tak se 

 mi potom zobrazují reklamy na Octavie. Pak jsem hledal zimní bundu a zase se mi 

 zobrazovaly reklamy na zimní bundy. Já nevím, jak to všechno funguje, ale dokážu 

 si představit, že by to nějak zneužitelný být mohlo. Já si to nedovedu představit. 

 Moc o tom neuvažuju do hloubky, ale určitě vnímám, že se něco děje.“ 

V dalším dotazu jsem zjišťoval, jestli respondenti nějakým způsobem omezují 

svoje chování na internetu v kontextu soukromí. Všichni uvádějí, že soukromí a 

bezpečnost dat nějakým způsobem vnímají a podle toho se chovají. Tedy až na Františka, 

který uvádí, že se neomezuje, protože beztak žádný obsah nesdílí. To činí ne z toho 

důvodu, že by se obával zneužití, ale protože nechce. Soukromé záležitosti jsou intimní 

záležitost, kterou nemá potřebu ventilovat na internetu. Další ze starších uživatelů uvádí, 

že o tom přemýšlejí. Zároveň si uvědomují, že někdo může vědět, co kdo hledá, ale nevidí 

v tom v současnosti problém. Marek zmiňuje, že soukromé věci nikam nepíše, natož pak 

na Facebook. Někteří z mladších uživatelů aktivně hledají způsoby jak dosáhnout vyššího 

zabezpečení nebo anonymity. Josef řídí svá hesla tak, že pro každou aplikaci používá jiné. 

Ta uchovává pod hlavním heslem v samostatné aplikaci. Ela je na Facebooku pod 

přezdívkou, aby nebyla dohledatelná. Vlasta říká, že sám řídí, jak vystupuje. Nepostne 

fotku, která by mohla přinést komplikace. V řadě dalších aplikací vystupuje pod 

přezdívkou. Standa se také silně omezuje. V jakékoliv korespondenci ani na sociálních 

sítích neuvádí informace, které by mohly být teoreticky zneužitelné. I k neveřejným 

informacím přistupuje tak, jako by šlo o veřejná data. Zmiňuje, že by třeba ani v emailu 

neposlal přihlášení s heslem do internetového bankovnictví nebo do Paypalu. Bára o tom 

dříve neuvažovala, ale poslední dobou přemýšlí o tom, jestli je rozumné dávat na 

internet fotky malého syna. Co když mu to bude za pár let – až bude mít vlastní účet – 

vadit? Anna sdílí vybrané příspěvky jen s přáteli. 
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 Stanislav: „Nedávám na internet soukromá data. Třeba bych neposlal přes nějaký 

 e-mail přihlášení do svého internetového bankovnictví. Já bych to teda nenapsal 

 do žádného e-mailu, ani v rámci firmy. Já tak nějak počítám s tím, že by se 

 teoreticky mohl k nějaké korespondenci dostat kdokoliv, tak nepíšu informace, 

 které by mohly být konfliktní, kdyby se k nim někdo dostal.“ 

 Bára: „Ze začátku mě to nenapadlo, ale později jsem si řekla, jestli tam budu dávat 

 fotky svého syna. Víš co, úchylové. Když tam dáš fotku veřejně, tak si ji někdo 

 stáhne. Já tam nedávám tyhle informace veřejně. Je to tam pak navždy.“ 

 Marek: „Nikdy člověk neví, kdo k datům má přístup a co by se mohlo stát a kdo 

 vám vysaje data. Stejný je to i na sociálních sítích - na Facebooku. Nevíš, jestli 

 všechny data budou v bezpečí, kdo se k nim dostane a jak pak můžou být zneužity. 

 Já i z toho důvodu žádný citlivý informace nikam nedávám. Ať už osobní nebo 

 informace o přístupech k různým účtům.“ 

 

Jelikož jsem nevěděl, do jaké míry má konkrétní uživatel povědomí o tom, že 

Facebook zaznamenává každou interakci, položil jsem na toto téma otázku. Všichni 

odpověděli, že o tom vědí. Nicméně z dalších diskusí vyšlo najevo, že skutečnost, kterou 

si pod tímto termínem představují, je u různých uživatelů rozdílná. Josef uvádí, že díky 

analýzám skrze Bigdata jsou ze sebraných dat vytěžena ještě zajímavější zjištění. Ela 

vystupuje pod přezdívkou, aby omezila identifikaci své osoby. Vlasta přirovnává situace 

Facebooku ke Google. Obě firmy získávají data, aby lépe cílili reklamu. Ze zásady na ni ale 

nekliká. Anna se obává, že se díky uloženým datům může její syn za deset let podívat na 

to, jak v minulosti sdílela fotografie s ním. Což by mu třeba mohlo vadit. František to 

vnímá jako vstup do soukromí. Václav vnímá zaznamenávání interakcí trochu posunutým 

způsobem. Za příklad dává stav, kdy je například policie informovaná o fašistické 

demonstraci svolané po internetu. Marek pak přináší tvrzení, které kdesi četl. Tedy, že 

Google a Facebook o nás vědí více, než my sami.  

 Josef: „Hodně se mluví o Bigdatech. Stačí málo, aby mohlo být zneužito. Teďko 

 jsem četl zajímavou studii, kdy operátor sledoval vnitřní firemní telefonní sít. 

 Sledoval, jak lidi uvnitř komunikují a jak jde vysledovat, kdo je vůdčí nebo hlavní 

 osobností. Podle počtu volání a i stylu. Zkrátka, že jdou vysledovat nějaké vzorce 

 chování a závěry z těchto interakcí. Poznají, kdo je ten důležitý článek v organizaci, 

 komu je důležitý nabídnout smlouvu - třeba.“ 

 Vlasta: „Vím to. I Google v mapách ví, kde jsem. Musím sdílet polohu, to musí jít 

 přes jejich servery. Nemám iluzi o tom, že se to někam neukládá. Nevím kam, na 

 jak dlouho, k čemu jim to slouží. Ale u funkcí jako moje poloha - pokud mi to 
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 pomáhá - tak je mi srdečně jedno kam se to ukládá, pokud se to nešíří do třetích 

 stran. Co se týče FB ten to šíří do třetích stran, ale ten to sdílí pod nějakým 

 kódovým označením, ne přímo mým jménem. A zobrazuje ty reklamy napravo, ale 

 já na ně neklikám. Normálně jsem si řekl, že cíleně na ně klikat nebudu. Když to 

 budu chtít najít tak si to najdu. Ale na odkazy nebudu chodit skrze reklamu FB 

 nebo Google. Už jenom proto, že když na to kliknu, ta interakce se uloží a budou 

 mě pak oslovovat znova. Poskytnou to třetí straně a už mě bude otravovat spam a 

 bude mě to rušit.“ 

Firmy data ale nejenom shromažďují. Posléze sebraná data analyzují a nějakým 

způsobem využívají. Uživatelé o tom vědí částečně. Většinou jsou si tohoto faktu vědomi 

lidé s vyšší mírou zájmu o Internet a i téma samotné v rámci tohoto výzkumného 

rozhovoru. Josef uvádí, že jde o neustálý posun. Je běžné, že firmy testují verze obsahu. 

Ten, který se lépe ujme, posléze použijí v širším rozsahu. S Bárou diskutujeme na téma, 

co vlastně mohou firmy získat za data. Po přiblížení několika kauz z nedávné minulosti 

pak uvádí, že možnosti poznání uživatele jsou až děsivé. Podobně hovořil i František. 

Také byl překvapen, co lze vysledovat.  

 Josef: „Už nyní se to děje. Ví se, že na různých místech se pouští různé verze 

 Facebooku. Je to tak, že oni můžou testovat, co se ujme. Někdy jsou A/B verze, 

 tedy dvě souběžně testované.  A jedna se ujme líp a tu použijí. Takže se to bude 

 posouvat.“ 

Zajímalo mne také, jestli by respondentům vadilo, kdyby Facebook změnil své 

podmínky a začal zobrazovat soukromá nebo citlivá data intenzivněji než doposud. 

Konkrétně například informaci o tom, kolikrát denně se uživatel přihlásí. Nebo čí profil si 

kdo prohlíží. Tedy informace, které nejsou veřejné, by najednou veřejné byly. Přirovnal 

jsem to k funkčnosti aplikace LinkedIn, která začala zobrazovat uživatele, kteří si prohlíží 

profil jednotlivce. Téměř všichni uvedli, že by jim to vadilo. Josef zmínil, že tato možnost 

již existuje (což ve skutečnosti doposud nikde ve standardní funkčnosti není).  Ela by po 

takovém kroku zrušila svůj profil a službu přestala využívat. Vlasta jednoznačně odmítá 

takový přístup. Zaměstnavatel by viděl, kolik času tráví mimopracovní činností. A ostatní 

přátelé by také viděli více informací, než sám chci dát k dispozici. Standa to považuje za 

zásah do soukromí. Anně by vadilo zobrazení počet přihlášení, ale prohlížení uživatelé by 

jí nevadili.  Pro Frantu jde o jednoznačný vstup do soukromé sféry, naopak Václavovi je to 

úplně jedno, protože nic nesdílí. Marek předpokládá, že něco takového nehrozí. 

V dalším zjišťování mne zajímal postoj k vyhledávání Google. Ptal jsem se, jestli 

respondenti vnímají fakt, že Google analyzuje i to, co jednotlivci hledají. Drtivá většina 

respondentů odpověděla, že to vnímají. Konkrétní představa byla u různých uživatelů 

odlišná. U starších uživatelů chyběla schopnost prezentovat, co konkrétního si pod tím 
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představují. Mladší dokázali být konkrétnější. Josef uvádí, že nejdůležitější informace 

nejsou ty, které píšeš do komentářů. Jsou to ty, které posbírá Google jako metadata 

z dalších interakcí. Ela se v tomto směru i vědomě omezuje. Například pokud se 

v minulosti odehrála nějaké pedofilní aféra, nepokoušela by se na takové téma zkoušet 

něco hledat. Nechce, aby po ní zůstala digitální stopa, že hledala takováto témata. Vlasta 

říká, že Google sbírá data od všech uživatelů a zjištění pak aplikuje do svých algoritmů 

vyhledávání.  Bára o tom nevěděla. Zmiňuje, že něco je uložené v historii prohlížeče. 

Václav o téma ani nemá zájem, obsah nedává.  

Ela: „O tom přemýšlím. Nějaký kontroverzní téma třeba přemýšlím jak hledat. Když 

 byla nějaká pedofilní kauza, tak to třeba vůbec nezadávám. Toho se bojím. Vím, že 

tam zůstane nějaká stopa a nechci, aby se to o mě někde zaznamenalo.“ 

Vědí respondenti, že jim Google nabízí obsah také podle toho, jaké stránky 

v minulosti navštívili? Nebo podle zájmů a dokonce i podle obsahu konverzace v Gmailu. 

Někteří to věděli, někteří nikoliv. Většinou to vnímali lidé z vyšší mírou zájmu o IT i 

diskutované téma. Informace o tom, že Google skenuje i obsah emailů pak překvapilo 

více lidí.  Ela zmiňuje, že pak každý uživatel může mít různé výsledky hledání. O tom, že je 

jako zdroj dat brán i soukromý Gmail, nevěděla. Vlasta pak namítá, že většinou hledá tak 

specifický obsah, že ani není prostor pro Google zobrazovat obsah nějak sofistikovaněji. 

Pokud to tak dělá, tak to dělá velmi dobře, protože Vlasta je s vyhledáváním spokojen. 

Bára ani Anna o tom nevěděly, z těchto informací byly dost překvapeny.  Někteří starší 

uživatelé to také nevědí. Marek připouští, že za předpokladu, že taková opatření 

přinesou lepší službu a výsledky, je to pro něj akceptovatelné.  

 Na otázku, zda-li respondenti vědí, že aplikace mohou sbírat data o poloze 

telefonu (a tedy poloze uživatele), většina odpověděla, že ano. Zároveň se velká část 

uživatelů rovnou ozvala s připomínkou, že je to vcelku praktická věc, pokud telefon ztratí. 

Naopak moc nechápou, jak by vlastně taková informace mohla být zneužita. Josef tuto 

informaci hodnotí jako možný problém. Poskytovatelé služby tak dlouhodobě vědí, kdo, 

kde, s kým byl. Vlasta i Ela nevnímají jako problém. Bára říká, že je s tímto faktem 

smířena. Anna je za to ráda, pokud ztratí telefon, tak má alespoň šanci jej najít. František 

chytrý telefon nemá, ale tato informace ho natolik překvapila, že ji vyhodnotil jako 

skutečný problém. Vojta ani Marek nevnímají jako problém, že poskytovatel služby ví, 

kde se pohybují.  

 Anna: „Já jsem za to docela ráda, když mi někdo ukradne telefon, tak se dá 

 dohledat. To, že to ví Google, mi nevadí.“ 

 Josef: „GPS a internet. Oni tě vlastně trackují, kde se pohybuješ. Někdo si zjistí, kde 

 bydlíš, kam chodíš. Pokud bude mít člověk, který je s tebou taky mobil, tak uvidí, s 
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 kým si kde byl. A vše sbírá dlouhou dobu. Co všechno pak z toho budou schopni 

 vytěžit.“ 

Obávají se uživatelé nějaké formy zneužití sebraných dat? Mají obavy z toho, že by 

soukromá data unikla přímo z Googlu nebo Facebooku? Mladší uživatelé se obávají 

částečně. Někteří strach nemají vůbec, jiní situaci vnímají spíše jako teoretickou možnost. 

Vlasta upozorňuje na možnost a zároveň jako větší hrozbu vnímá krádeže skrz hacknutí 

účtu, nebo únik dat z cloudových služeb, čehož jsme byli v nedávných měsících svědky. 

Přímého zneužití vlastníky aplikací se nebojí. Také uvádí, že data z Googlu se dají pro 

komerční účely využít již nyní legálně. Také Bára se bojí spíše hacknutí účtů, na druhou 

stranu dodává, že neví, jak by mohly zneužít data obyčejných lidí. Tedy – k čemu by to 

těmto gigantickým firmám bylo. Josef uvádí, že existují všemožné nástroje na krádež 

identity, social hacking, rozpoznávání mluveného slova. Důraz klade na uživatele, který 

by měl být ve svých činnostech rozumný. Uvádí, že co si lze ve vědě teoreticky představit, 

lze také realizovat. Proto vnímá lidský faktor jako nejslabší článek. Anna uvádí, že se toho 

trochu obává, ale doposud se to nestalo. Také se nepovažuje za subjekt, který by mohl 

být pro někoho zajímavý. Zdůrazňuje, že každý uživatel by o tom měl přemýšlet a chovat 

se rozumně. Možná až dojde k nějaké aféře, bude fenomén vnímán jako problém. Starší 

uživatelé obavy ze zneužití spíše nemají. Odůvodňují to tím, že už své samotné aktivity 

radikálně omezují. Václav uvádí, že žádná data na internet ze zásady nedává a že na něho 

nic nemají. Marek připouští, že nějaká forma zneužití je teoreticky představitelná. 

Zobecněně lze říci, že respondenti připouštějí, že by soukromá data mohla být zneužita 

samotnými poskytovateli obsahu. Zároveň však poukazují na fakt, že si nedokáží 

představit konkrétní formu zneužití a jejich aplikaci na svou osobu.  

 Josef: „Tak představitelné to je vždycky. Otázka je, jak systém zabezpečit. Ve vědě 

 se říká, co si dokážeš představit, tak jde s velkou pravděpodobností i realizovat. 

 Tady platí to samé. Pokud existuje lidský faktor, ten může být slabým článkem.  

 Bára: „Na druhou stranu si říkám, co oni by si ode mě vzali. Já jsem normální 

 člověk s normálním příjmem. Že bych pro ně nebyla zajímavá.“ 

  

Facebook v různých článcích uvádí, že provádí experimenty na svých uživatelích 

(viz. 5.3.). To znamená, že například testuje, jak se mění chování uživatelů při různých 

způsobech zobrazování dat. Zajímalo mne, zdali by respondentům vadilo, kdyby byli 

subjektem takového experimentu. Skoro nikomu z dotazovaných to nevadilo. Vlasta s tím 

nemá problém za předpokladu, že o tom uživatele upozorní. V opačném případě by mu 

to vadilo. Bára s tím také nemá problém. Uvádí, že nikdo není rád pokusný králík, ale 

pokud není do ničeho nucen, tak jí to nevadí. Pro Annu to také neznamená problém za 

předpokladu, že data zůstanou ve firmě a nebudou zneužita komerčně, nebo poskytnuta 
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třetí straně. Starší uživatelé jsou v této otázce přísnější. Frantovi by to vadilo hodně, 

Václav to neřeší vůbec a nevadí mu to. Vojta uvádí, že cílem by mělo být zlepšování 

služeb, nikoliv šmírování. Věří tomu, že to tak doposud je a proto mu testování nevadí.  

 Anna: „To mi popravdě nevadí. To ukazuje, jaké jsme stádo. Já si myslím, že záleží 

 na jednotlivci, jak se k tomu postaví. To je vždycky, když vidíš do toho systému, tak 

 se může něco stát. Stejně jako zaměstanci v bance. Ale to by pak člověk mohl žít v 

 lese.“ 

 Bára: To asi není nikomu příjemný být pokusný králík nevědomky. Dokud to není 

 použití proti tobě, tak je to asi v pohodě. Pokud tě k něčemu nenutí, tak je to pro 

 mě v pohodě. Buďto ti to něco přinese nebo ne.“ 

Podobně Facebook testoval, jak dokáže chování svých uživatelů ovlivnit. Tím, že 

zobrazoval selektovaný obsah, ovlivnil i chování uživatelů. 83 Proto jsem chtěl zjistit, jak 

by na cílenou manipulaci reagovali respondenti. Ela uvádí, že by to nevadilo. Přirovnává 

to k reklamě, možná podprahové. Takže to není nic nového. Vlasta zmiňuje také příklad 

podprahové reklamy. Pokud by šlo o cílené manipulování s člověkem, tak vnímá 

negativně. Pokud důsledkem bude lepší služba bez negativních následků, tak s tím 

problém nemá. Standa je radikální, za takového stavu by okamžitě přestal službu 

využívat. Bára se takového kroku neobává. Je přesvědčena, že člověk vnímá vliv všech 

aspektů kontinuálně v čase. Předpokládá, že rozumně uvažující člověk by si takovou 

manipulaci uvědomil. Podobně přistupuje k problému i Anna. Ta uvádí, že by pak také 

člověk mohl žít v lese, aby na něj žádné vlivy nemohly působit. Starší uživatelé jsou 

podobně klidní. Také vesměs nepředpokládají, že by schopnosti firem byla až na takové 

úrovni, aby byly schopny manipulovat s lidmi. O poznání přísnější je František. Ten 

považuje celý přístup za „postavený na hlavu“ a jednoznačně by mu vadil. Václav by 

manipulaci rozpoznal a jednoznačně by sebou manipulovat nenechal. Vojta také jako 

problém nevnímá. Uvádí, že pokud bude vše fungovat a bude zajištěné jako doposud, tak 

není důvod k panice. Pokud by se v budoucnu objevil problém, tak by se teprve problém 

řešil. Marek tento dotaz hodnotí jako z kategorie sci-fi. Zatím spíš považuje za lépe 

cílenou reklamu.  

 Bára: „Celý den jsi na internetu a úplně celý den do tebe padají nějaké informace. 

 Aniž by sis to uvědomoval, pořád něco čteš, probíhá ti to hlavou. Myslím, že 

 zdravý rozumně uvažující člověk si to uvědomí. Já si myslím, že můj případ to není. 

 Že by mě ovlivnila reklama tak, že by mě to takto manipulovalo. Toho se 

 neobávám.“ 

                                                   
83

 KRAMER, Adam D.I., GUILLORY, Jamie, HANCOCK, Jeffrey. Experimental evidence of massive-scale emotional 
contagion through social network www.pnas.org [online]. 25.březen, 2014  [vid. 2014-04-25]. Dostupné z: 
http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full 
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V obecné rovině mě zajímalo, zdali respondenti vnímali zajištění soukromí jako 

dostatečné. Ať už státem garantované, nebo samotnými aplikacemi. Zároveň jestli mají 

připomínky, co by bylo možné vylepšit. Vlasta uvádí, že nikdo nečte obchodní podmínky, 

je pak těžké hodnotit. Navíc nová média jsou skutečně nová, hledání hranice je složité. 

Nicméně připouští, že v současnosti je to nastavené snesitelně. Standa vidí důležitost 

v přístupu každého jednotlivce. Důležité je stírání rozdílu reálného a online života. Bára 

nedokáže posoudit, protože nemá dostatek informací. Vlasta vidí potenciál ke zlepšení ve 

vstřícnosti firem jako Google a Facebook k uživatelům. Pokud my jim dodáváme data, 

firmy by na oplátku měly být otevřené a korektní v tom jak s daty nakládají. Mladší 

skupina tedy doufá, že vše je zajištěno v určité rovnováze. Starší uživatelé vidí větší 

prostor pro zlepšení. František argumentuje, že pokud je možné manipulovat s lidmi, tak 

to ošetřeno správně není. Václav považuje ošetření zákonem za nedostatečné. Na 

druhou stranu uvádí, že striktní zákaz jako v Číně považuje za nemožný. Odpovědnost 

vidí v každém jednotlivci. Některé věci stát nevyřeší. Vojta problém zatím nevidí, ale 

nevylučuje, že by se v budoucnosti mohl objevit. Marek se do této polemiky nepouští. 

Také ale uvádí, že je to silně osobní záležitost a každý by na to téma měl rozumně 

přemýšlet. 

 Vlasta: "Lidi nemůžou mít přehled o všem. Je toho strašně moc. Česká  legislativa, 

 evropská, jak se v tom vyznat. Něco úplně zakazovat nebo regulovat  nebo tomu 

 nechat volný průchod? Asi něco mezi. Google by měl být vstřícný. My  mu 

 poskytujeme data, tak nám musí vycházet vstříc.“ 
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12. Interpretace zjištění 
 

  Kódovací tabulku, kam jsem zapisoval jednotlivá heslovitá zjištění, uvádím níže. Je 

rozdělená do okruhů a zobecňuje zjištěné informace od jednotlivých skupin respondentů. 

Podkladem pro tuto kódovací tabulku byl komplexní záznamový arch, kam jsem 

zaznamenával úplně všechny relevantní informace ze všech rozhovorů – viz. Příloha č. 2 v 

PDF. Šlo o poměrně časově náročnou práci analýzy textů.  

Okruh Dotaz MLADŠÍ Poznámka STARŠÍ Poznámka 
Vztah k 
novým 
médiím 

Jaká zařízení 
využíváš? 

všichni PC i 
smartphone 

smartphone jen 2 
ze 4. Z toho jen 
jeden aktivně 

Jaké aplikace 
využíváš? Facebook a Google 

všichni intenzivně. Plus 
řadu dalších individuálně 

Facebook i 
Google 

většina, liší se 
intenzitou využití. Je 
nižší než u mladších 

Typ 
uživatele 

Jak by ses hodnotil 
jako uživatel? 

3x běžný, 3x 
pokročilý 

pokročilý - hlubší zájem o 
problematiku, většinou 
součást práce 

všichni běžní 
uživatelé 

Jsi aktivní nebo 
pasivní? všichni aktivní 

různá míra od málo až po 
hodně pouze pasivní 

připouštějí malou míru 
aktivity 

Jaký vyhledávač 
preferuješ? Google všichni 

1x Seznam dřív, Google 
lepší výsledky 

2x Google, 2x 
Seznam 

seznam protože email, 
seznam protože lepší 
mapy 

Kdy si začal s 
internetem? 

všichni kolem roku 
2000 Bára 2004 

všichni kolem 
2000 Václav 2008 

Kolik ti je? věk 27-37 věk 55-67 

Práce s 
novými 
médii aktivita na internetu 

obecně 
charakterizované mix, komunikace Konkrétnější 

foto, mapy, sportovní 
přenosy 

FB jak využíváš intenzivně  

komunikace, sledování 
přátel, oblíbených stránek, 
sledovaných uživatelů, 
komentování, sdílení Málo 

malý zájem až 
nedůvěra. Jiný přístup. 
Nechápou, proč lidé o 
sobě říkají tolik 
informací 

FB jak často 
denně od 5x - 
mnoho desítek Hodně 1x 

výjimečně víckrát. v 
rámci sezení u PC 

FB hledáš lidi? ano 
hodně nebo běžně, 
výjimky málo Ano 

málo, netouží po 
komunikaci 

FB něco dodat? 

otisk člověka, 
závislost, změna 
životního přístupu 

konkrétní zkušenosti, které 
ovlivňují člověka 

chtějí soukromí, 
nerozumí 
ostatním, proč 
dávají soukromé 
informace veřejně 

nevpouštějí FB tak 
intenzivně do života 

Google služby 
Hledání TOP, pak 
Gmail, G+ Rozmanitější hledání TOP méně rozmanité  

Google účet ano Všichni Ano 

jeden vůbec, jeden v 
práci pro přístup do 
Docs 

Smartphone ano 
intenzivně možná i víc než 
PC. Martina bez FB Ano 

2 ze 4. Vždy bez FB. 
jinak ti co ano, řada 
různých aplikací 

důvod používání 
nových médií, 
aplikací 

zjednodušení 
života. produktivita. 
intuitivnost aplikací intenzivně pozitivní názor 

zjednodušení 
života, zábava 

dovedeš si život bez 
nových médií 
představit Ano 

neradi, Martina bez 
problému Ano Neradi 
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Názory na 
nová 
média 

uvažuješ o soukromí 
v rámci svých aktivit ano 

intenzivně, proč mám 
oznámit polohu, zatím 
vnímám jen pozitiva. 
Registrace do různých 
aplikaci. I tajné služby 
čerpají ze sociálních sítí. 
Nedávám nikam osobní 
informace.  Ano 

vnímání toho, že co 
hledám se pak 
zobrazuje v reklamách. 
nedávám zneužitelný 
obsah. firemní data do 
cloudu  - nakonec ne. 

omezuješ svoje 
chování na nových 
médiích, sociálních 
sítích z důvodu 
ochrany soukromí? ano 

Konkrétní kroky, kterými 
limituji možnosti úniku dat. 
Vnímají intenzivně. 
Zajištění hesel, používání 
nicku, sdílí jen nekonfliktní 
obsah Ano 

minimalizace sdílených 
informací na internetu  

víš, že Facebook 
zaznamenává 
interakce ano 

celkem silná míra vnímání. 
Vyjmenovávání 
konkrétních způsobů 
(Bigdata). Důvodů (lepší 
cílení). Ano 

nižší míra 
jednoznačnosti v 
pochopení.  

Víš, že Facebook 
analyzuje chování 

většina to nějak 
vnímá 

ti s intenzivním zájmem o 
téma a rozhovor mají 
konkrétní představu o míře 
a možnostech analýz. 
Ostatní jsou tím spíše 
překvapeni Napůl 

spíše v obecné rovině 
připouští fakt, že lze 
analyzovat chování na 
internetu. Ti bez 
zkušeností spíše 
překvapení 

Vadilo by ti, kdyby 
Facebook změnil 
chování a zobrazil, 
jak často se 
přihlašuješ, koho 
prohlížíš? ano spíše ano.  Částečně 

někomu ano, někomu 
ne.  

Vadilo by ti, být 
subjektem 
experimentu nebo 
testování 
Facebooku? nevadí 

pár vyjímek, ale obecně 
nevadí Napůl 

Nevýrazný postoj 
většiny, kromě Franty. 
Většinou nevadí 

Vadilo by ti, pokud by 
tebou Facebook 
manipuloval, aniž by 
sis to uvědomil? nevadí 

výjimkou je Standa. Jinak 
považují za něco co už se 
děje a člověk se tomu 
neubrání Nevadí 

Výjimkou je Franta. 
Ostatní uvádí, že na to 
nejsou možnosti, nebo 
důvody jsou nabídnutí 
lepší služby 

Vnímáš fakt, že 
Google sbírá data z 
vyhledávání? ano jsou konkrétnější  Ano 

nejasná konkrétní 
představa co to 
znamená 

Google navrhuje 
obsah i na základě 
předešlého chování a 
navštívených stránek, 
nebo i obsahu 
Gmailu. Vnímáš tento 
fakt? 

většina ano, někteří 
ne (4 ano, 2 ne) 

někteří překvapeni 
Gmailem. Polovina nijak vyhraněný názor 

Vnímáš fakt, že 
Google sbírá 
informaci o poloze ze 
smartphonu? 

vědí, ale většinou 
nevadí 

přínos vyšší než 
potenciální problém. 
Nevnímají jako problém. 

většina ví, ale 
nevadí. Franta 
neví a vnímá jako 
problém 

přínos vyšší než 
potenciální problém. 
Problém nevnímají. Až 
na Frantu, který nemá 
chytrý mobil ale jako 
problém to vidí 

Obava ze zneužití 
dat? částečně 

bud vůbec, nebo jen 
částečně si dokáží 
představit. Větší riziko vidí 
v hacknutí účtu. Také 
nevnímají vlastní osobní 
informace jako hodnotné 
pro většinou americké 
společnosti spíše NE 

soukromá a tedy 
zneužitelná data 
nezadávají, nesdílí. 
Teoreticky si dokáží 
představit zneužití, ale 
obecně v tom problém 
nevidí. 

Je ochrana soukromí 
dostatečně zajištěně 
právně? Co by šlo 
vylepšit? ano 

až na výhrady, že je těžké 
se ve všem orientovat a 
vyznat se spíše NE 

uživatelé vnímají, že 
by se situace mohla 
zlepšit. několikrát 
zmíněn individuální 
přístup 
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Pohled na 
problematiku po 
tomto rozhovoru. 
Změnil se pohled v 
něčem? částečně 

Respondentům s 
intenzivním zájmem o 
problematiku nepřinesl 
rozhovor nové info Ano 

všichni uvádí, že jim 
rozhovor umožnil 
přemýšlet o problému 
v širším kontextu. 
přinesl také nové 
informace 

MIX 
informací Délka rozhovoru 51 minut průměr 

3 rozhovory přes hodinu 
(zájem o problematiku) 38 minut různá míra zájmu.  

Zájem o rozhovor Ano velký, aktivní přistup Ano Střední 

Tabulka: Zobecněná zjištění od jednotlivých skupin respondentů 

 

12.1. Co jsem se dozvěděl? 
 

Jaké jsou tedy zjištění? Na základě rozhovorů jsem identifikoval uvnitř každé 

skupiny dvě podskupiny respondentů, které měly v některých případech odlišné názory a 

přístupy. U mladších uživatelů to byli respondenti, kteří měli intenzivnější zájem o 

diskutované téma, to zjednodušeně znamená, že se v tématu dobře orientovali a aktivně 

se rozhovoru účastnili. Zbytek byli nevyhranění uživatelé. U starší skupiny pak 

samostatnou skupinu tvořili uživatelé se skeptickým přístupem. Ti k novým médiím 

přistupovali s nedůvěrou. Vnímají je jako zásah do soukromí.  

MLADŠÍ STARŠÍ 

Identifikované podskupiny Se zájmem o téma Běžní uživatelé Skeptici Běžní uživatelé 

Délka rozhovoru Přes hodinu Kolem 45 minut 38 minut 

Zájem o téma rozhovoru Velký. Aktivní přístup Střední Střední 

Tabulka: podskupiny uživatelů identifikovaných uvnitř základních skupin 

 

 

12.1.1. Facebook 
 

Mladší uživatelé mají silnější vztah k novým médiím, sociálním sítím i Facebooku 

konkrétně. Jsou na nich aktivnější, tráví tam mnohem více času. Vazba na Facebook je 

intenzivnější, někteří hovoří o závislosti, formě sebeprezentace nebo dokonce o změně 

životního přístupu – „není mi už jedno, co si lidé o mně myslí“.  

Starší uživatelé tráví na Facebooku mnohem méně času. Oproti mladší skupině se 

zpravidla přihlašují jen jednou (popř. několikrát) denně. Většinou v rámci širšího bloku 

práce s PC, kdy realizují širší sadu akcí, jako je poslání e-mailů, návštěva zájmových webů, 

komunikace s přáteli a právě kontrola sociálních sítí. Na těch tráví méně času a většinou 
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se omezují na pasivní konzumaci obsahu. Několikrát také zmiňují, že nechápou přístup 

mnoha lidí prezentujících své soukromí ve veřejném prostoru na sociálních sítích. Z toho 

důvodu také Facebook nevpouštějí do svého života v takové míře jako mladší uživatelé.  

Všichni uživatelé nějakým způsobem vnímají, že Facebook zaznamenává aktivitu 

uživatelů na internetu. Většině respondentů to nijak nevadí. U obou skupin se ale 

vyčlenila podskupina několika respondentů (3 u mladších / 2 u starších), kteří mají 

kritičtější přístup k analýzám dat prováděných firmami. Fakt, že data pouze sbírá a 

vyhodnocuje, nevzbuzuje výrazně negativní postoj. Ten se u těchto jedinců vyhrotí 

v momentě, pokud hovoříme o experimentech a manipulativním jednání Facebooku. To 

už vnímají jako zásah do soukromí. Ostatním uživatelům ani takové jednání nevadí. 

Mladší uživatelé to vysvětlují tím, že firmám důvěřují a předpokládají, že data nezneužijí. 

Tím, že poskytují informace o sobě, dostávají na oplátku lepší služby. Ve světě digitálních 

technologií to považují za běžnou věc a tomuto trendu se jde jen těžko bránit, 

podotýkají. Starší uživatelé spíše vysvětlují svou pasivitu nezájmem o tyto trendy 

v nových médiích. Neúčastní se aktivně dění na sociálních sítích, proto je netrápí, co se 

na nich děje.  

 

MLADŠÍ STARŠÍ 

Identifikované podskupiny Se zájmem o téma Běžní uživatelé Skeptici Běžní uživatelé 

Činnost na Facebooku denně 5x - desítky přihlášení přihlášení 1x denně 

Hledání uživatelů na 
Facebooku intenzivní hledání nízká úroveň hledání 

Co změnil Facebook otisk člověka, závislost, změna životního přístupu 
Preference soukromí, nevpouštějí 

Facebook intenzivně do svého života 

Vnímáš, že FB sbírá a 
analyzuje i tvoje data Ano - silně ano, bez hlubšího zájmu Ano, bez hlubšího zájmu 

Vadilo by ti, kdyby FB 
zobrazoval koho prohlížíš, 
nebo jak často se loguješ? Ano Ano Ne 

Vadilo by ti, kdybys byl 
subjektem experimentu na FB? Ano Ne Ano Ne 

Vadilo by ti, kdyby tebou FB 
manipuloval? Ano Ne Ano Ne 

Důvod proč by ti vadilo / 
nevadilo? zásah do soukromí 

Těžko se ubránit. Důvěra 
ve firmy, že data 

nezneužijí. Získávání 
lepších služeb. zásah do soukromí pasivita, nezájem 

Tabulka: přístup skupin uživatelů k síti Facebook 
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12.1.2. Google / Smartphone 
 

Podobně jako o Facebooku se respondenti vyjadřovali o službách Google. Mladší 

uživatelé využívají více různých služeb. Také samotné vyhledávání vnímají intenzivněji 

v kontextu analyzování osobních údajů uživatelů. Někteří starší uživatelé pokud mluví o 

Googlu, mají na mysli právě vyhledávání. Někteří z nich uvádějí, že registrují, že pokud 

něco hledají, zobrazuje se jim poté reklama na dříve hledané téma. Obě skupiny byly 

překvapeny faktem, že Google prochází obsah e-mailů v Gmailu a pak zobrazuje reklamy, 

dle kontextu obsahu.  

Chytré telefony využívají intenzivněji mladší uživatelé (všichni) a používají je 

podobně jako PC. Důvody pro používání jsou podobné. Mladší uvádí zvýšení produktivity 

práce, její ulehčení a také zábavu. Starší pak zjednodušení a zábavu. Na téma možného 

sledování polohy zařízení (a tedy uživatele) se obě skupiny vyjadřují podobně. Nevnímají 

to jako problém, spíše jako výhodu (v případě ztráty telefonu se dá dohledat) 

 

MLADŠÍ STARŠÍ 

Identifikované podskupiny Se zájmem o téma Běžní uživatelé Skeptici Běžní uživatelé 

Činnost Google intenzivní vyhledávání + rozmanité služby intenzivní vyhledávání, další služby méně 

Činnost Smartphone intenzivní, stejně nebo více než PC málo intenzivní 

Důvod využívání aplikací produktivita, zábava, ulehčení zjednodušení, zábava 

Vnímáš, že Google získává 
osobní info z hledání, 
navštívených webech, 
Gmailu? Ano překvapení Gmailem částečně, překvapení Gmailem 

Tabulka: přístup skupin uživatelů k nástrojům Google  / chytrým telefonům 

 

 

12.1.3. Soukromí a nová média 
 

Jak již bylo řečeno dříve, u mladších respondentů je jednoznačně identifikovatelný 

trend aktivního přístupu na sociálních sítích. U starších uživatelů jde spíše o pasivní 

přístup, kdy nevstupují do interakcí v takové míře, nebo nevstupují vůbec. 

Všichni dotazování uvádějí, že o ochraně soukromí přemýšlejí. Vnímají fakt, že 

aplikace, které využívají, zároveň sbírají a analyzují data o jejich osobě. To jak kriticky na 

tento aspekt nahlíží, se výrazněji liší u jednotlivých skupin. Ti uživatelé, kteří sami sebe 

označili za pokročilého uživatele (zde v tabulce také ti „se zájmem o téma“) se obávají, že 

teoreticky může nějakým způsobem dojít ke zneužití dat. Většina mladších uživatelů také 
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uvádí, že činí určitá opatření, aby k narušení jejich soukromí nedošlo. Činí tak 

prostřednictvím intenzivních, konkrétních, cílených kroků, které jsou dle jejich názoru 

dostatečné (např. sdílení jen s přáteli, jiné heslo pro každou aplikaci, vystupování pod 

přezdívkou, filtrování obsahu, nesdílení potenciálně problémového obsahu). Také proto 

se narušení soukromí neobávají. Firmám poskytujících mediální obsah důvěřují. 

Převažuje nadšení z nabízených služeb. Poskytnutá data nevyhodnocují jako zneužitelná. 

Je pro ně těžko představitelné, jak by mohla být data o běžných uživatelích zneužita.   

Oproti mladší generaci, která hledá způsoby jak soukromí ochránit, se starší 

generace snaží informace nesdělovat. Tedy krotí svou aktivitu a prostřednictvím 

sociálních sítí poskytují minimum obsahu. To, jak intenzivně nová média sbírají data o 

uživatelích, je často překvapuje – je to častokrát zcela nová informace. Zneužití dat se 

většinou nebojí. Vysvětlují to svou nízkou aktivitou na sítích. Předpokládají, že oni nejsou 

atraktivních subjektem pro majitele firem jako Google nebo Facebook. Proto lze říct, že o 

tématu soukromí přemýšlejí, ale v rámci svých aktivit se o bezpečnost dat neobávají. 

MLADŠÍ STARŠÍ 

Identifikované podskupiny Se zájmem o téma Běžní uživatelé Skeptici Běžní uživatelé 

Aktivita na internetu Aktivní Pasivní 

Úvahy o soukromí v rámci 
činnosti Intenzivní méně intenzivní 

Omezování aktivit z důvodu 
zajištění soukromí intenzivní, konkrétní, cílené způsoby minimalizaci interakcí 

Obava ze zneužití dat? Ano 

Ne, nedůležité 
osoby. Není co 

zneužít. 
Ne. Není co zneužít, 
protože nic nesdílí. Ne, netýká se jich to. 

Tabulka: přístup uživatelů k otázce soukromí v kontextu svých aktivit 
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12.2. Stanovení hypotéz 
 

Uživatelé ve věku 26-37 let jsou na sociálních sítích aktivní a přemýšlejí o ochraně 

svého soukromí v kontextu svých činností. Určitým způsobem se snaží své aktivity řídit. 

Předpokládají, že tak činí v dostatečné míře. Nepočítají s tím, že by mohlo dojít 

k nějakému zneužití osobních dat. Vysvětlují to tím, že jejich osobní data jsou nezajímavá 

a není co zneužít. Existují podskupiny uživatelů, kteří možné zneužití dat vidí jako reálné. 

Tyto uživatele spojuje vyšší intenzita zájmu o problém nových médií a vyšší povědomí o 

fungování sociálních sítí. 

Uživatelé 55-67 let jsou na sociálních sítích spíše pasivní. Preferují více soukromí a 

proto ani nevyhledávají sociální sítě pro vlastní prezentaci. Vnímají, že nová média 

pracují se soukromím a nahlíží na to kriticky. Nezapojují se proto do aktivit podobně jako 

mladší skupina. V důsledku své pasivity pak nevnímají možné zneužití vlastních osobních 

informací jako hrozbu. Vysvětlují to tím, že není co by o nich mohlo být sebráno, protože 

nic nesdělují.  

 

13. Závěr 
 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem uživatelé nových médií vnímají otázku 

ochrany osobních dat na internetu. Jaký mají názor na ochranu soukromí a zdali je tento 

názor v souladu s jejich chováním. Porovnával jsem dvě věkové kategorie. Jedna skupina 

do 37 let a druhá ve věku 55 a výše.  

Výrazný rozdíl byl sledovatelný u obou skupin respondentů. Starší uživatelé jsou 

pasivní, nemají tak intenzivní tendence k sebeprezentaci na sociálních sítích. V tomto 

případě lze hledat vysvětlení v teorii kontextuální integrity autorky Helen Nissenbaum. 

Uživatelé se chovají v rámci norem, které jsou dány kontextem (společností, kulturou, 

historií), ve kterém jednotlivec žije.84 Pokud starší uživatelé užívají nová média a sociální 

sítě spíše v pasivním módu, lze to vysvětlit důvody, kdy jejich vnitřní normy byly 

formovány zcela mimo sociální sítě (i před jejich technologickým nástupem). Z toho 

důvodu v současnosti necítí potřebu prezentovat informace, které považují za soukromé, 

prostřednictvím nových médií. Podobně jako by tak nečinili ani v běžné realitě, před 

neznámými lidmi.  

                                                   
84

 NISSENBAUM, Helen, Privacy in context. Stanford university Press, 2010. s.2, ISBN 978-0804752374 
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U mladší skupiny je tomu jinak. Ti jsou v intenzivnějším kontaktu s technologiemi, 

prostředí nových médií je jim blízké, často je jejich každodenní součástí. Jsou aktivní, 

využívají celou řadu aplikací, přihlašují se mnohokrát denně, někteří jsou permanentně 

online. Normy, jejichž prostřednictvím k otázce soukromí přistupují, jsou ve vyšší míře 

tvořeny i jejich aktivitou na sociálních sítích. Z toho důvodu je jejich kontext odlišný od 

starších uživatelů.  

Výše uvedené závěry však neznamenají, že by mladší skupinu téma ochrany soukromí 

nezajímalo. Všichni uživatelé vnímají ochranu soukromí jako důležitou součást svých 

aktivit na sociálních sítích a přemýšlejí o tom. Cíleně své chování nějakým způsobem 

regulují. To znamená, že dodržují svá vnitřní pravidla, podle kterých se na internetu 

chovají. Bylo zajímavé v rámci rozhovorů sledovat, jak různí uživatelé přistupují 

k jednotlivým okruhům otázek odlišně. Rozmanitost a subjektivita v přístupu k práci 

s jednotlivými aplikacemi byla evidentní u všech respondentů. Konkrétní způsoby, jak 

uživatelé regulují své chování, jsou uvedeny v kapitole 11.4.  

Uživatelé tedy o ochraně soukromí intenzivně přemýšlejí a své aktivity regulují, 

zároveň se ale zneužití osobních informací neobávají. Z rozhovorů totiž vyplývá, že 

uživatelé jsou si vědomi toho, že firmy jako Google a Facebook dlouhodobě 

zaznamenávají a analyzují všechny interakce a tím pádem i řadu osobních informací, 

preferencí a zájmů. Uživatelé však uvádějí, že jim tyto aktivity poskytovatelů většinou 

nevadí. Argumentují tím, že na oplátku dostávají skvělé služby zdarma, nebo že jde pouze 

o novou formu reklamy, která tu ale v určité podobě byla vždy. Možné zneužití dat 

uživatelé nevylučují, ale spíše si dokážou představit případy jako hacknutí účtu. Obecně 

lze říci, že respondenti připouštějí, že by soukromá data mohla být zneužita. Zároveň 

však poukazují na fakt, že si nedokážou představit konkrétní formu zneužití a jejich 

aplikaci na svou osobu. 

Pokud bychom se vrátili k teorii kontextuální integrity, lze dojít k závěru, že pokud by 

uživatelům služby nevyhovovaly, jednoduše by je přestali používat. Dokud jim budou 

vyhovovat a poskytovatel nezmění podmínky využívání (což znamená, že soukromá data 

nezneužije nebo nepoužije jinak, než uživatel předpokládá), bude systém fungovat. Dle  

Nissenbaum – problém může nastat, dojde-li ke srážce kontextů85 nebo k narušení rámce 

kontextuální integrity.86 Nelze vyloučit, že k něčemu podobnému nedojde. Facebook i 

Google sbírá a bude sbírat o každém uživateli obrovskou sadu informací, zahrnující 

historii polohy, soukromou komunikaci, fotografie, navštívené stránky, seznam zájmů a 

mnoho dalších. Říkají, že tyto informace potřebují pro lepší cílení reklam. Doposud tato 

data zůstávají pod kontrolou uživatelů a jsou tedy informací soukromou. Je otázkou, jestli 

se můžeme spolehnout na to, že tomu tak bude vždy.  

                                                   
85
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86

 NISSENBAUM, Helen, Privacy in context. Stanford university Press, 2010. s.2, ISBN 978-0804752374 
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Nissenbaum v závěru shrnuje svou teorii. „Máme právo na soukromí, ale to 

neznamená, že máme absolutní dohled nad osobními informacemi, ani že je přístup k 

nim znemožněn. Znamená to, že máme právo žít ve světě, v němž naše očekávání 

ohledně toku soukromých informací, jsou naplněna. To čemu říkáme kontextuální 

integrita je nestabilní harmonie, která se neustále vyvíjí se společností. Stejně jako 

kontext a normy.“87 

 

14. Summary 
 

The goal of the thesis was to determine how new media users percieve the issue of  

personal data protection on the Internet. What they think about privacy and whether 

this view is accordance with the way they act. I compared the two age groups surveyed. 

One group of people up to 37 years and one aged 55 plus. 

A significant difference was discovered for each group of respondents. Older users 

are passive, with low tendency to self-presentation on social networks. They can´t  

understand situations when others do so in an intensive way. In this case, we can find an 

explanation in the theory of contextual integrity of Helen Nissenbaum. Users behave in 

such standards, that are given by context (society, culture, history), in which the 

individual lives. If older users use new media and social networks in a passive mode, it 

can be explained by the reasons, when their internal standards were shaped entirely 

outside the social network. For this reason, they have no need to present private 

information through new media. As they would not do in the real life in front of 

strangers. 

The younger group is different. They are in common contact with latest technology, 

new media environment is close to them. They are active, they use a variety of 

applications, logging in several times a day, some are online all day long. The norms 

which creates their attitude to privacy, are at a higher rate produced by their activity on 

social networks. That´s why their context is different from older users.  

The above findings do not mean that the younger group does not care about privacy. 

All users understand privacy as an important part of their social network activities and 

they think about it. They regulate their doings in online activities. It means they act on 

the Internet in accordance with their internal rules. It was interesting to see in the 

interviews, how different users handle the same issues in a different way. Diversity and 

                                                   
87
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subjectivity in the approach of work with individual applications was evident by all 

respondents. Specific ways, how users regulate their behavior, are given in Chapter 11.4. 

It is also interesting to see that users think intensively about privacy issues and 

regulate their behavior in that way, but they are not aware of security of personal data. 

The interviews show, that users know that companies like Google and Facebook gather 

and analyze all the interactions they make. Which means the companies have a wide 

range of personal information, preferences and interests of users. Surprisingly – the 

users usually do not mind about such activities. They argue that they get a great service 

for free. Or that it is only a new form of advertising. The users do not refuse the possible 

misuse of personal data. But rather they can imagine cases such as account hacking. In 

general,  the  respondents admit that private data could be misused by content 

providers. But in the same time, they cannot imagine the particular way, how the 

information they put online can be used against them. 

If we come back to the theory of contextual integrity, we can identify simple 

conclusions. If a user finds out, that some service does not meet his demands, he would 

simply stop using it. As long as the service will suit you and the provider keeps the 

conditions of use unchanged, the system will work. As stated by Nissenbaum - problem 

can occur, if there is a collision of contexts or framework contextual integrity is 

breached. It´s possible that something can happen in the future. Facebook and Google 

has a huge set of information of each user - including location history, private 

communication, pictures, websites visited, list of interests and many others. They say 

they need this information to make better advertising. It´s OK if all these data remain 

under the user´s control and the information is private. The question is, whether users 

can rely on the fact the data remain private also in future. 
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16. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1: okruhy otázek výzkumu 

Příloha č. 2:  Záznamový arch – analýza rozhovorů (tabulka) 

 

17. Přílohy 
 

Příloha č. 1: okruhy otázek výzkumu 

Okruh 1 – vztah k novým médiím 

- rozumíte pojmu nová média tak, jak jsme se bavili v úvodu? Jak si tedy nová média 

vysvětlujete? 

- používáte internet? Na PC, mobilu, tabletu? 

- používáte Google, Facebook, jiné sociální sítě? 

- máte tam i svůj registrovaný účet? Kde ještě? Nebo třeba blog, vlastní web.  

 

Okruh 2 – Respondent jako uživatel 

- jak byste se jako uživatel internetu a sociálních sítí označil? Běžný uživatel nebo 

pokročilý uživatel (např. aktivní práce s mediálním obsahem), nebo odborník v 

jakémkoliv oboru IT / nových médií? 

- jste aktivní uživatel, přidáváte obsah, komentujete nebo jenom koukáte (pasivně) 

- jaký  vyhledávač preferujete? (Seznam, Google) 

- jak dlouho používáte internet (alespoň email) nebo vyhledávač jako zdroj informací? 

- kolik vám je let? 

- dosažené vzdělání? 

 

Okruh 3 – Způsob práce s novými médii 

- co nejčastěji děláte na Internetu? 

- používáte nějaké sociální sítě? Které?  

- jak je využíváte? Jste aktivní, pasivní? Jak hodně aktivní? Vytváříte obsah, přispíváte 

někam? Jak často?  

- pokud FB, jak často? Kolikrát denně kontrolujete? Máte jen svůj profil nebo spravujete i 
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nějaké stránky? Jste aktivní / pasivní? Hledáte si třeba lidi ze školy, kolegy z práce, které 

nemáte v přátelích - procházíte jejich profil?  

- Jak tedy FB (popřípadě jiné) zejména využíváte - shrnutí?  

- něco dalšího k FB z vašeho pohledu? Co byste zmínil? 

- používáte nějaké nástroje od Google? (Vyhledávač, Disk, Gmail, navigace, Google+, 

Picassa, YouTube, Mapy)? Jak často? Jak je využíváte (aktivní, pasivní)?  Máte u Google i 

účet, kterým se přihlašujete? 

- máte chytrý mobil? Jaký systém? Používáte aplikace? Sociální sítě taky? Jaké nejčastěji? 

Jak často? Jak je využíváte (aktivní, pasivní)?  

- jaké další aplikace, do kterých se přihlašuješ, používáte? Třeba fotky Flickr, rajce / sport  

Endomondo? 

- z jakého důvodu aplikace používáte? Co vám jejich používání přináší? 

- dokážete si život bez nich představit? 

 

Okruh 4 – Názory, jak média analyzují sebraná data 

- uvažujete někdy o tom že by mohlo dojít k nějakému narušení vašeho soukromí díky 

vaší činnosti na internetu - resp. sociálních sítích? (co vše se shromažďuje za data)  

- vnímáte ochranu soukromí jako důležité téma v rámci svých aktivit na internetu? Týká 

se vás to nějak? Omezujete se nějak? Nebo to nijak neřešíte?  

- vnímáte fakt, že Facebook zaznamená každou interakci, kterou provedete? (třeba na 

jaký profil se díváte, každé “to se mi líbí”, každý komentář? 

- vnímáte fakt, že Facebook  neustále analyzuje vaši aktivitu? Například jak často se 

přihlašujete a koho hledáte? S kým nejvíce komunikujete, nebo jaké stránky či uživatele 

nejčastěji prohlížíte? 

- vadilo by vám třeba, kdyby Facebook v rámci informaci o vaší osobě ostatním uvedl, že 

se přihlašujete průměrně 56x denně (nejčastěji za poslední měsíc v sobotu 23/4 a to 

112x). Nebo, že jste za poslední měsíc 12x prohlížela profil osoby XY? Popřípadě kdyby 

osoba, jejíž profil si prohlížíte, viděla informaci, jak často na její profil chodíte? (např. na 

Linkedin jsou uživatelé, kteří si prohlíželi tvůj profil běžně zobrazováni). 

- vnímáte fakt, že Google sbírá data i když vyhledáváte?  

- vnímáte fakt, že Google navrhuje obsah i výsledky hledání nebo reklamu dle vašich 

předchozích hledání i zálib, které třeba uvedete v soukromé korespondenci v Gmailu? 

- vnímáte fakt, že např. v telefonu s Androidem je zaznamenávána vaše poloha, pokud to 

jednou odsouhlasíte? Pak jednotlivé aplikace (Facebook, Google) dokáží zaznamenávat 

neustále vaši polohu? 

- Vadilo by vám, kdybyste byl subjektem nějakého výzkumu (experimentu) nových médií 

aniž byste o tom věděl? (na FB běžně probíhá - např. zobrazuje jen pozitivní zprávy a 

sleduje, jestli i uživatelé pak budou jen pozitivní) 
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- Vadilo by vám, pokud by vás nová média cíleně motivovala k nějakému rozhodnutí, aniž 

byste si to uvědomoval? Například tím, že vám budou zobrazovat obsah manipulativním 

způsobem (např. zobrazení jen vybraných příspěvků stránek a přátel odpovídajících 

preferenci zadavatele reklamy - třeba politické strany) 

- myslíte si, že může hrozit, že zaměstnanci Google, Facebooku mohou svévolně 

procházet i neveřejná data svých uživatelů?   

- myslíte si, že existuje riziko, že např. firmy jako Facebook nebo Google poskytnou tvá 

data třetím osobám, tj. firmám (např. úplně všechna data sebraná za posledních 5 let 

vaší kompletní aktivity prostřednictvím jejich služeb)?  

- Myslíte, že je možné, aby unikly informace soukromého charakteru od Facebooku nebo 

Googlu?  Tak jako v jiných sférách může být slabým článkem zaměstnanec banky či 

policie, nemůže se stejný scénář stát i u Googlu nebo Facebooku?  

- myslíte, že je otázka zajištění soukromí na internetu dostatečně ošetřena? Nebo by se jí 

mělo věnovat více pozornosti? Měla by být nová média více regulována? Jak? 

- máte k tématu nějaký vlastní komentář? Co považujete třeba za kontroverzní?  

- jak vnímáte ochranu soukromí po tomto rozhovoru? 

 

Příloha č. 2:  Záznamový arch – analýza rozhovorů (tabulka) 

Viz. příloha v PDF 

 


