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1. Úvod 

Internet patří k neodmyslitelným součástem dnešního světa. Důležitost 

internetu a jeho ovlivňování společnosti neustále roste díky mladším generacím, 

které se ho nebojí používat a začlenili internet do svého života. V dnešní době platí 

tvrzení, že kdo není vidět na internetu, jako by vůbec neexistoval. Uživatelům 

internetu může k tomuto účelu posloužit stále se rozšiřující trend sociálních sítí. 

Sociální sítě umožňují realizovat řadu zajímavých činností, lze je využít  

k zábavě i vzdělávání, ale jsou i zajímavými marketingovými prostředími s přesně 

cílenými reklamními možnostmi. O popularitě sociálních sítí svědčí i fakt, že se do 

nich připojuje stále více uživatelů. Mnozí z nich si však často neuvědomují různá 

úskalí těchto sítí. 

Je bezpečné sdílet na internetu informace o vlastní osobě? A je vůbec 

bezpečné tyto sociální sítě používat? 

Cílem této bakalářské práce je zjistit dotazníkovým šetřením, do jaké míry 

lidé různých věkových skupin a dosaženého vzdělání používají sociální sítě 

bezpečně a zda jsou si vědomi případných bezpečnostních hrozeb. 

Práce se skládá ze 3 částí. 

První část charakterizuje základní pojmy související se sociálními sítěmi  

a jejich postupný vývoj a rozšiřování. Součástí této kapitoly je rovněž obecná 

problematika bezpečnosti sociálních sítí a internetu. 

Druhou částí je analýza současného stavu, která popisuje trendy v této oblasti 

a popisuje postup zpracování výzkumu. 

Třetí část je pak úvaha o posouzení negativního vlivu sociálních sítí na jejich 

uživatele s vyhodnocením dotazníků a příklady možných opatření na základě 

vyhodnocení dotazníkového šetření. 
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2. Teoretická a metodologická východiska bezpečnosti sociálních 

sítí 

2.1  Historie sociálních sítí 

Pojem „sociální síť“ byl zaveden dlouho před tím, než vznikl internet a všechny 

současné internetové sítě a to již v roce 1954 sociologem z „Manchesterovy školy“ 

Jamesomem Barnsomem. Dnes pojem sociální síť znamená určité okolí člověka. 

Samotný člověk je centrem sociální sítě, jeho známí jsou jakési větve této sítě,  

a vztahy mezi lidmi jsou vztahy i v sociální síti. Hlubší bádání nad sociálními sítěmi 

navede na klasifikace vztahů mezi objekty: jednosměrné, obousměrné, sítě kolegů, 

spolužáků, atd. Ve druhé půlce 20. století se sociální sítě začaly vyvíjet jako vědecká 

koncepce. Na začátku se rozšířily na západě, potom se dostaly do dalších zemí. 

Následovalo to, že se tento obyčejný pojem sociologů stal trendovou koncepcí, která 

se stala jedním ze základních pilířů koncepce WEB 2.0, o které se jako první zmínil 

Tim O’Reilly v září roku 2005 ve svém článku „Tim O‘Reilly – What is Web 2.0“. [16] 

Historicky první sociální sítě tvořily skupiny lidí, kteří používali klasické maily 

pro podporu svých sociálních vztahů. Stalo se tak 2. 10. 1971 v den, kdy byl odeslán 

první vzkaz na vzdálený počítač. Prvními uživateli sociální sítě se stali „vojáci“ v síti 

ARPA NET. Byl to první krok k stvoření internetu a současných sociálních 

internetových sítí. Dalším krokem bylo objevení IRC (Internet Relay Chat – chat přes 

internet) systému pro komunikaci v reálném čase. IRC je vynález finského studenta 

Jarko Ojkarinnen. 7. srpna 1991 britský vědec Tim Berns-Lee jako první publikoval 

internetové stránky a udělal tím další krok k vzniku sociálních sítí právě tak, jak je 

dnes známe. [16] 

Roku 1995 Randy Conrad vybudoval první sociální síť s názvem 

classmates.com, která již tehdy měla mnoho společného se současnými sociálními 

sítěmi. Tyto webové stránky pomáhaly registrovaným uživatelům hledat a udržovat 

vztahy mezi spolužáky, studenty a jinými známými. Dnes web čítá přibližně 40 

milionů uživatelů, z nichž většina pochází hlavně ze Spojených států a Kanady. 

Koncepce Classmates se ukázala jako úspěšná a proto ji následovaly další světové 

giganty jako MySpace, Facebook, Bebo nebo Linkedin. [16] 
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2.2 Typy sociálních sítí 

Sociální sítě je možné rozdělit do několika skupin [1]: 

 Obecné a specializované. Do obecných sítí lze zařadit ty nejrozšířenější, 

jako jsou Facebook, Twitter, nebo MySpace, kde jsou mezi uživateli různé 

vazby. Uživatelé mohou být něčím přítelem, fanouškem, nebo např. kolegou 

z práce. Mezi známější specializované sítě je možné zařadit např. DeviantArt 

což je umělecká komunita nebo Last.fm fungující na principu internetového 

rádia. 

 Otevřené a uzavřené. Do otevřených sociálních sítí se může registrovat 

každý potencionální uživatel. V případě uzavřených sociálních sítí je třeba, 

aby uživatel např. pracoval v konkrétní firmě, měl pozvánku atd. V rámci 

otevřených sítí pak mohou vznikat menší podsítě uzavřené. Typické jsou 

například skupiny fungující na principu pozvánek na Facebooku. 

 Podle jejich účelu: 

- osobní profil (Facebook, MySpace, Lidé), 

- sdílení a sledování videí (YouTube), 

- aktuální informace, co který uživatel právě dělá (Twitter), 

- síť internetových rádií (Last.fm), 

- profesní, servis pro budování sítě profesních kontaktů (Linkedin), 

- sdílení fotografií (Flickr, Rajče). 

2.3 Znaky internetových sociálních sítí 

Níže jsou uvedeny vlastnosti, kterými se sociální sítě vyznačují [1]: 

 Uživatelé mezi sebou komunikují. Základním stavebním kamenem 

sociálních sítí je komunikace, která obvykle probíhá dvěma metodami. První 

metoda jsou přímé zprávy – ty se podobají často emailům nebo tzv. 

messenger klientům. Zprávu vidí jen příjemce a odesilatel. Druhý způsob je 

pak jakési hromadné rozesílání. Uživatel na nějakém svém místě, obvykle na 

profilu, napíše nějakou zprávu, pošle video či odkaz a toto se automaticky 

zobrazí všem lidem, s nimiž má uživatel nějakou vazbu. [25] 
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 Uživatelé mají své profily. Každý uživatel má svou stránku, na které je 

většinou jeho fotka, osobní údaje a další více či méně zajímavé informace  

o jeho zálibách, oblíbeném sportu atd. Je to i místo kde lze nalézt různé 

kontaktní informace i citlivá data. Jednotlivé sociální sítě se však v tomto 

mohou lišit. Některé vyžadují od uživatelů více osobních dat, jiné zase méně. 

 Uživatelé se sdružují. Uživatelé sociálních sítí se sdružují do různých 

skupin za účelem komunikace, zábavy, získávání informací, stávají se např. 

fanoušky oblíbených hudebních skupin atd. 

 Uživatelé používají aplikace. Mezi nejnavštěvovanější stránky na sociálních 

sítích patří i různé hry, kvízy a další aplikace. Například hra FarmVille od 

společnosti Zynga pomohla sociální síti Facebook dostat se ze ztrátového 

provozu. Hráčů jsou miliony po celém světě a jsou schopni ve hrách utrácet 

reálné peníze za různé bonusy a další vylepšení. [25] 

2.4 Zahraniční sociální sítě 

2.4.1 Facebook 

Facebook byl založen Markem Zuckerbergem při studiích psychologie na 

univerzitě v Harvardu. Jako nadšený programátor, Zuckerberg již předtím vytvořil 

řadu sociálních sítí pro kolegy studenty, např. Coursematch nebo Facemash. [23] 

V únoru 2004, Zuckerberg spustil Facebook, jakožto síť sloužící pro 

usnadnění komunikace právě mezi studenty Harvardu. Facebook okamžitě 

zaznamenal úspěch a začal se rozšiřovat i na další vysokoškolské univerzity 

spojených států a později se rozšířil i na střední školy. Ovšem stále fungoval na 

principu pozvánek, které mohli posílat pouze členové, kteří již na Facebooku 

registrovaní byli. [23] 

Facebook je orientován hlavně na profil uživatele. Lidé si zde vyplňují 

informace, které charakterizují jejich vlastní osobu a přidávají se do nejrůznějších 

zájmových skupin, které vypovídají o jejich aktivitách či koníčcích. Je zde umožněno 

vytvářet pozvánky na reálné akce a uživatelé mohou komunikovat s dalšími členy 

této sítě. Facebook neustále přichází s novými věcmi a upravuje svůj vzhled.  
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Díky tomu často vzniká nespokojenost samotných uživatelů, ale postupem času si 

lze na nové funkce a vzhled zvyknout. 

V České republice využívá Facebook téměř 3,5 milionů uživatelů, což je 

zhruba 52 % všech uživatelů internetu. [10] 

Podle dalších statistik má Facebook více než 900 milionů aktivních uživatelů, 

z nichž se zhruba 58 % přihlašuje každý den. [13] 

2.4.2 Linkedin 

Linkedin byl spuštěn v březnu roku 2003 jako sociální síť pro profesionály.  

V současné době již obsahuje téměř 100 milionů profilů z 200 zemí světa. V roce 

2010 tato sociální síť dosáhla příjmů 243 milionů dolarů a poprvé se od svého vzniku 

dostala do černých čísel (zisk 15 milionů dolarů). Jejím účelem je (na rozdíl od 

Facebooku) primárně udržovat byznys konexe.  Je to tedy sociální síť, kde se spojují 

lidé, kteří se znají především z práce a z byznysu.  Do jisté míry tak Linkedin začíná 

suplovat funkci starých dobrých vizitek, které se v průběhu času neaktualizují a dříve 

či později je stejně většina lidí poztrácí. [28] 

Součástí profilů na Linkedin je i online životopis jeho uživatelů, umožňující 

sledovat jejich kariérní postup a změní-li tak uživatel práci nebo pozici, zůstávají 

s ním ostatní i nadále v kontaktu. Životopisy v profilech na Linkedin se však staly 

daleko větším fenoménem a to díky tomu, že umožnily branži HR (human resources) 

velmi zajímavý zdroj informací při náběru nových lidí. Dle některých výzkumů až 78 

% společností v USA již vyhledává/vybírá potenciální zaměstnance více či méně na 

základě Linkedin a toto již dost úctyhodné číslo nepřestává stoupat. Tento fakt je 

umožněn i velmi přehledným vyhledáváním v rámci životopisů, což HR specialistům 

a headhunterům umožňuje velmi pohodlně nalézt toho správného kandidáta. [28] 

Zmíněny tedy byly dva hlavní účely této sociální sítě – udržování aktuálních 

kontaktů a jakési permanentní vystavení „CV“ pro potencionální nové 

zaměstnavatele. Linkedin nabízí krom zmíněných i další funkce, jejichž užitečnost lze 

ocenít při rozličných situacích. Například situace, kdy se někdo potřebuje spojit 

s konkrétním člověkem (jehož nezná) kvůli zajímavé obchodní nabídce. Linkedin při 

zobrazení nepropojeného profilu sice většinou neumožní  přímé kontaktování, ale 

zobrazí, kteří z vašich známých (na Linkedin) danou osobu znají, nebo přes které 

http://www.linkedin.com/
http://www.vindy.com/news/2011/mar/13/recruiting-tool/
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známé je nejbližší možná cesta se s danou osobou zkontaktovat. Stejně tak, budete-

li mít zajímavý produkt, a budete hledat potenciální obchodní partnery, je možné 

použít prohledávání životopisů/firem pro hledání potenciálních obchodních partnerů, 

podobně jako to činí lidé z HR hledající nové zaměstnance. [28] 

V rámci Linkedin fungují i spousty dalších rozličných (business oriented) 

služeb a aplikací (některé zdarma, jiné placené), které mohou pomoci při 

specifických profesních situacích. Obecně lze tedy říci, že to, co je Facebook pro 

zábavu a kontakt s kamarády, je Linkedin pro oblast kariéry a obchodu. Její význam 

den ode dne roste (každou vteřinu přibývá nový profil) a vytvoření si profilu se tak 

stává čím dál větší nutností. Tím však věc nekončí, protože tyto profily by měly být 

vyplněny řádně, aby dobře reprezentovaly (jako každé správné CV) a stejně tak 

nepůsobí dobře, není-li profil dlouhodobě aktualizován. [28] 

2.4.3 Twitter 

Twitter je poměrně zajímavá sociální síť, koncepčně značně odlišná od 

Facebooku a jemu podobným. I když v České republice zatím ještě stále není příliš 

rozšířená, ve světě si rychle získává velkou popularitu a rychlost růstu mu ostatní 

sociální sítě mohou jen závidět. [26] 

Twitter nese kromě označení sociální síť ještě jedno označení a to je 

mikroblogovací služba, což je v podstatě velmi výstižný popis. Tato služba umožňuje 

sledovat příspěvky ostatních a psát svoje krátké příspěvky, jež se podobají krátkým 

příspěvkům do blogu. Těmto příspěvkům se říká tweet. Jeden tweet má maximální 

délku 140 znaků a dá se zasílat různými způsoby. Pomocí webu, pomocí externích 

programů a v některých zemích i jednoduše pomocí sms. I když je služba zadarmo, 

posílání sms stále stojí peníze. [26] 

Vše začalo během brainstormingového srazu Odeonu – společnosti, která se 

zabývá podcasty. Tehdy přišel Jack Dorsey s nápadem služby, jež by pomocí SMS 

zpráv sdělovala malé skupině lidí, co děláte. Tato služba dostala pracovní jméno 

Status a začalo se na ní pracovat. Toto jméno samozřejmě tvůrcům služby nestačilo 

a tak se snažili přijít s nějakým jiným. První návrh bylo slovo Twitch. Toto slovo bylo 

zvoleno podle toho, jak se mobil hýbe při vibračním vyzvánění, stále to ale ještě 

nebylo ono. Takže se autoři podívali do slovníku na slova sousedící s Twitchem  

a název Twitter byl na světě. [26] 
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Jeden z prvních prototypů Twitteru se objevil v červnu 2006 jako interní služba 

pro zaměstnance Odeonu. Velký zlom pak přišel v srpnu 2007 na festivalu South by 

Southwest, jež se pořádal v Texasu. Během několika dní se používanost Twitteru 

ztrojnásobila. Mluvili o něm přednášející, blogeři, účastnící i pořadatelé. Povedlo se 

to tak, že Twitter umístil do haly dvě obří plazmové obrazovky určené výhradně pro 

streamování tweetů. Na tomto festivalu také získal SXSW web award a od té doby 

jeho popularita jen roste. [26] 

2.4.4 Google+ 

Společnost Google má poměrně značné zkušenosti se správou sociálních síti. 

V roce 2004 spustila sociální síť Orkut, která byla velmi podobná současnému 

Facebooku, v roce 2009 to byla síť s názvem Google Wave a začátkem roku 2010 

spustili další ze sítí Google Buzz. Žádná z těchto sítí však nebyla dostatečně 

úspěšná a Google tak začal hledat příčinu problému. Protože samotné vedení 

Googlu považuje sociální sítě za budoucnost internetu, je pochopitelné, že chce být 

také součástí. Nový projekt je od začátku roku pro Google 2011 prioritou, a vývojáři 

od začátku při otázkách na možnou podobnost z Facebookem tvrdili, že Google+ je 

jiný. [14] 

Google+ se odlišuje v tom, že nemá “přátele” ale skupiny uživatelů, tzv. kruhy 

(circles). Práce s těmito kruhy je do jisté míry přehlednější a jednodušší než se 

seznamem přátel na Facebooku. I když je nutné říci, že Facebook na podzim 2011 

výrazně změnil seznam přátel, kde je možné vytvářet více druhů těchto seznamů  

a na základě toho i viditelnost svých příspěvků podobně jak je tomu i u Google+. 

Přesto je systém společnosti Google elegantnější kvůli tomu, že byl primárně vyvinut 

na principu skupin. [14] 

Další výhodou je propojení s ostatními službami Google, tedy Gmail, Maps, 

nebo Docs (Drive). Například pokud někdo z vašich známých, kterého máte 

v kontaktech, na Google plus hledá podobnou službu, jakou hledáte vy, doporučí se 

jeho výsledky v popředí. [14] 

2.4.5 MySpace 

Když byla v roce 2002 spuštěna služba Friendster, rozhodlo se několik 

zaměstnanců firmy eUniverse okopírovat její nejúspěšnější funkce. V roce 2003 
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během necelých dvou týdnů vznikla první z verzí této sociální sítě. Připravena byla 

kompletní infrastruktura, servery i finance. Díky tomu se tým vývojářů MySpace 

vyhnul obvyklým problémům spojeným se spouštěním takovéto služby (např. Twitter 

svého času nezvládl nárůst nových uživatelů a tak několik týdnů vykazoval po většinu 

dne pouze chybové hlášky). [29] 

Prvními uživateli MySpace byli samotní zaměstnanci firmy eUniverse. 

Společnost dokonce pořádala soutěž, kdo dokáže přilákat na MySpace nejvíce 

nových uživatelů. Poté eUniverse využil svých několik milionů uživatelů a MySpace 

začal velmi rychle ožívat. Úspěch MySpace byl tak veliký, že se dokonce jednu chvíli 

uvažovalo i o zpoplatnění. S touto myšlenkou přišel Chris DeWolfe, v tu dobu CEO 

MySpace. Nakonec však byl jeho návrh zamítnut, protože ředitel eUniverse, Brad 

Greenspan uznal, že služba jako MySpace může úspěšně růst jen v tom případě, že 

bude kompletně zdarma. [29] 

V roce 2006 oznámil nový majitel MySpace že hodlá vytvořit verzi pro Velkou 

Británii nazvanou MySpace UK zaměřenou hlavně na britskou hudební scénu. V roce 

2008 pak prošel MySpace velkými změnami. Hlavním důvodem pro tyto změny byl 

příchod Facebooku – přibyly tak na MySpace mimo jiné i tyto funkce: Aplikace, 

Status a upravený profil. V tom samém roce prošel velkými změnami i MySpace 

music. [29] 

MySpace mohou využívat uživatelé starší 13 let. V minulosti se tato služba 

setkala s četnými problémy ohledně bezpečnosti dětí, i jedné žaloby. MySpace proti 

těmto problémům aktivně a úspěšně bojuje různými opatřeními. Jelikož tato síť byla 

mimo jiné také využívána různými pedofily, osoby starší 18 let mohou navázat 

přátelství s dětmi od 13 do 15, pouze pokud znají celé jejich jméno nebo jejich email. 

Navíc profily uživatelů, kteří jsou mladší 15 let, jsou automaticky soukromé a toto 

nastavení není možné změnit. MySpace také nechalo odstranit profily více než 27 

tisíc registrovaných sexuálních násilníků. [27] 

Mezi nejhorší případy zneužití MySpace patří sebevražda 13. leté dívky, která 

byla přes MySpace šikanována ženou, jež se maskovala jako 16. letý chlapec. [27] 
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2.6 Srovnání nejpoužívanějších světových sociálních sítí 

Následující tabulka (Tab. 2.1) přehledně srovnává v současnosti 

nejpoužívanější světové sociální sítě podle různých kritérií. 

 Facebook Google+ Twitter LinkedIn Tumblr 

Počet 
uživatelů 
(zhruba) 

900 mil. 170 mil. 200 mil. 135 mil. 100 mil. 

Rok vzniku 2004 2011 2006 2003 2007 

Nastavení, kdo 
uvidí naše 

statusy 
Ano Ano Ne Ne Ne 

Symetrické 
vazby 

("kamarádění") 
Ano Ne Ne Ano Ne 

Asymetrické 
vazby 

("sledování") 

Ano (pokud 
je uživatel 
aktivuje) 

Ano Ano Ne Ano 

Skupiny Ano 
Ano                

(kruhy) 
Ne Ano Ne 

Chat Ano 
Ano               

(Google 
Talk) 

Ne Ne Ne 

Sdílení polohy Ano Ano Ano Ne Ne 

Události Ano Ne Ne Ano Ne 

 

Tabulka 2.1 – Srovnání nejpoužívanějších světových sociálních sítí 

(zdroj http://mashable.com/2011/08/10/social-network-comparison) 
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2.5 České sociální sítě 

V České republice existují také populární sociální sítě, ovšem v současné 

době jsou pomalu vytlačovány těmi světovými a tak počet aktivních uživatelů těchto 

sítí pozvolna ubývá. Zde jsou uvedeny nejpopulárnější z nich. 

2.5.1 Lidé 

Lidé.cz je nejoblíbenější ryze český komunitní server s téměř čtyřmi miliony 

profilů. Teprve až za ním se umístili Spolužáci.cz a Líbímseti.cz. Portál je 

provozovaný serverem Seznam.cz a jeho vznik se datuje do roku 1997, kdy sloužil 

jako služba pro vyhledávání e-mailových adres. V roce 2002 byla stránka Lidé.cz 

přepracována na chatovací portál. Za tímto vývojem stojí lidé spojení s další chatem 

Xchat. [21] 

Uživatelé se rekrutují ze všech věkových kategorií a zájmových skupin. 

Nejširší základnu pochopitelně tvoří lidé mladší. Nejsilnější zastoupení mají lidé ve 

věku 12 - 19, které následují uživatelé ve věku 20 - 29 let, přičemž poměr mezi 

ženami a muži je vyrovnaný. Dosažené vzdělání je ponejvíce středoškolské. Server 

slouží k chatování s přáteli, k diskutování na nejrůznějších fórech a umožňuje vést si 

internetové deníčky, tzv. blogy. Hlavní náplň však spočívá v zprostředkovávání 

kontaktů mezi lidmi především opačného pohlaví. Lidé.cz tedy funguje v první řadě 

jako seznamka. V roce 2009 se měsíční návštěvnost drží okolo 1,5 milionů uživatelů 

a průměrný čas strávený na stránce je více než 5 hodin měsíčně. [21] 

Zájemce si vytvoří svůj profil velmi jednoduše. Stačí vložit základní údaje  

o sobě jako jméno, přezdívku, věk, pohlaví atd. Server rovněž umožnuje své fotky 

vystavovat a prohlížet si fotky ostatních. Vkládat lze i jednotlivá videa. [21] 

2.5.2 Spolužáci 

Velice oblíbený komunitní server, na němž se nachází databáze tříd 

jednotlivých základních a středních škol, gymnázií nebo učilišť  

v České republice - současných, ukončených i odmaturovaných. [30] 

Prvotní myšlenkou Facebooku, než se celosvětově rozšířil, byla snadná 

komunikace mezi studenty Harvardovy univerzity. Za podobným účelem byla dříve 
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vytvořena česká síť Spolužáci.cz, která umožňuje sdílení fotek, vzkazů, kontaktů  

a dokumentů se současnými či bývalými spolužáky. [30] 

Původně samostatný portál, který v roce 2004 koupila společnost Seznam.cz. 

Ta kompletně změnila design a propojila ho s ostatními službami v Seznam.cz. 

Spolužáci.cz umožňují velmi efektivně vyhledávat bývalé i současné spolužáky podle 

města, roku a školy. Jednotlivým třídám je umožněno mít vlastní nástěnky, na které 

mohou přidávat fotografie a různé vzkazy. [30] 

2.5.3 Líbímseti 

Český komunitní server Líbímseti je i přes klesající návštěvnost jednou  

z největších sociálních sítí u nás. V současné době všechny české sociální weby 

výrazně předehnal Facebook. Nicméně komunita Líbímseti čítá zhruba milion členů  

a 180 000 tisíc návštěv denně. Jeho historie sahá až do roku 2002, kdy vznikl jako 

server pro hodnocení fotek registrovaných uživatelů. Po dvou letech se k hodnocení 

mohli přidat i neregistrovaní uživatelé, což rapidně zvýšilo jeho návštěvnost. V roce 

2006 přišla poměrně razantní grafická změna a přibyly nové služby. Od té doby se 

mnoho nezměnilo a Líbímseti funguje jako jakási fotoseznamka. [20] 

Tyto stránky se především zaměřují na seznamování, kdy si uživatel vytvoří 

profil a kontaktuje nebo je kontaktován jinými uživateli. Návrh může přijmout, či 

odmítnout. Při kladné odpovědi se vytvoří tzv. hotový pár. V profilu o sobě uživatel 

prozradí co nejvíce informací. Čím více, tím lépe. Mezi ně patří např. jméno, věk, 

zájmy, oblíbená muzika, oblečení, povaha, přátelé apod. Důležitou součástí jsou 

samozřejmě fotky, kterých se denně nahraje okolo 100 000. Pomocí těchto informací 

vyhledává uživatel své protějšky. Fotky může také hodnotit od 1 - 10, čímž vznikají 

statistiky, podle kterých lze měřit oblíbenost a atraktivitu dotyčného. [20] 

V nedávné době došlo k úniku několika tisíc fotek a několika desítek tisíc 

soukromých údajů. Jde sice o malé procento celkových uložených informací, ale 

jejich důvěrný charakter mohl někomu způsobit nepříjemnosti. Provozovatelé v krátké 

době problém vyřešili a zvýšili míru zabezpečení, ale potenciální riziko ztráty dat, 

které se týká všech komunitních serverů, vybízí k jisté obezřetnosti především ze 

strany uživatelů. [20] 
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2.7 Rizika používání internetu a sociálních sítí 

Níže jsou vypsána nejčastější rizika, se kterými se může uživatel sociálních 

sítí a obecně internetu setkat. 

2.7.1 Cyberbullying 

Cyberbullying (kyberšikanu) je možné popsat jako určité zneužití informačních 

komunikačních technologií (ICT), zejména mobilních telefonů a internetu,  

k činnostem, které mají určitou osobu záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna 

z forem šikany. Problémem však je, že děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu 

vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že se jedná o šikanu, neví, jak se s ní 

vypořádat. Cítí se proto osamělými a mají pocit, že jejich okolí není schopné tento 

problém pochopit. [5] 

Kyberšikana a tradiční šikana mají společnou jednu věc. Jejich cílem je 

někomu ať už psychicky či fyzicky ublížit nebo ubližovat. Kyberšikana dokonce  

v mnoha případech začíná jako tradiční šikana a někdy se jejich projevy prolínají  

a navzájem doplňují. Jedním z takových příkladů může být např. nahrávání fyzického 

týrání spolužáka. [5] 

Mezi znaky kyberšikany patří: [5] 

 Anonymita útočníků. Útočníci vystupují obvykle pod různými přezdívkami 

(nicky), mají vytvořeny neznámé e-mailové adresy atd. Těmto útočníkům ani 

nedělá problém vytvářet si další a další identity. Oběti těchto útočníků tak mají 

pouze malou šanci přijít na to, kdo na ně opravdu útočí. Anonymita útočníka 

má bohužel pro oběť ještě mnoho dalších nepříjemných aspektů, např. to, že 

pocit nepolapitelnosti posiluje útočníkovu odvahu zkoušet drsnější metody  

a formy útoků a potažmo vůbec útoky podnikat. Přesto bývá velmi obtížné 

útočníka vystopovat a vzhledem k tomu, že mnohé z projevů kyberšikany 

český právní systém nijak neřeší, nemůže vždy oběť počítat s pomocí 

výkonných orgánů jako je policie. 

 

 Mění se profil útočníka a oběti. Ve virtuálním světě nehraje roli věk, pohlaví, 

síla, atd. Kyberšikanu může způsobit každá osoba, která má alespoň základní 

znalosti komunikačních a informačních technologií. Nejčastěji to bývají chlapci 
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s dobrým sociálním statutem. Pachatelé kyberšikany ale bývají také často 

původci tradičního šikanování. Kyberútočníci bývají, nebo bývali také často 

obětmi kyberšikany nebo jejími pozorovateli (výzkumy Univerzity Antverpy 

(2005-2006), Li (2007), Dehue (2008)). 

 

 Mění se místo a čas útoků. U tradiční šikany lze předpokládat, kdy a kde  

k útoku dojde (např. ve škole nebo na školním hřišti), avšak s formou 

kyberšikany se lze setkat kdykoliv a kdekoliv. Obětí útoku se člověk může stát 

vždy, když bude mít k dispozici internet nebo když bude mít u sebe svůj 

mobilní telefon. V tomto případě se před kyberútokem není kam schovat. 

Potencionální útočník si oběť může najít i v „bezpečí domova“ a klidně to 

může být i o půlnoci. 

 

 Ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než v reálném světě. Mohou 

si zvolit jiný věk, pohlaví, zaměstnání, a manipulovat tak s těmi, s nimiž jsou 

v komunikaci. Někteří lidé se ve virtuálním světě chovají jinak než v tom 

reálném a zkoušejí i to, co by se jinak báli učinit (např. útočit na jiné osoby, 

vyhrožovat, nebo je vydírat), protože je menší šance, že dojde k jejich 

dopadení. Nevidí, jaký dopad má jejich chování na oběti, zvlášť proto, že si 

oběti mohou vybírat také náhodně, tedy je vůbec nemusí znát osobně. 

 

 Při šíření kyberšikany pomáhá útočníkovi publikum. Prostředky 

kyberšikany lze velmi jednoduše rozesílat dalším osobám, proto může mít 

velké publikum. Stačí, když se citlivé nahrávky, zprávy či fotografie umístí na 

internet a o další šíření se postarají jiné osoby. Takovéto publikum pak 

zvyšuje intenzitu samotného útoku a zhoršuje útočníkův dopad na oběť. 

 

 Dopady kyberšikany není snadné rozpoznat. Kyberšikana se vyznačuje 

psychickým týráním, proto ji není lehké na první pohled poznat. Oběti bývají 

uzavřené do sebe a o svých problémech nemluví z různých důvodů (např. 

strach, stud atd.) Tyto problémy si nechávají pro sebe a tak v některých 

krajních případech tuto těžkou situaci nezvládnou. 
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 Kyberšikana může být způsobena i neúmyslně. Kyberšikana může být  

i výsledkem toho, že člověk špatně odhadne situaci nebo reakci druhého. 

Špatný žert tak může způsobit bolest. 

2.7.2 Cyberstalking 

Pojmem „Kybernetický lov“ (cyberstalking) se označuje zneužívání online 

komunikace k nabízení nepožadovaných služeb a věcí, virtuální pronásledování, 

obtěžování a zastrašování vybraných uživatelů přes internet. Oběti tohoto chování 

jsou pak pronásledovány a obtěžovány v chatovacích místnostech spamem, 

zanecháváním vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů apod.  

V kriminologickém smyslu je stalking, tedy pronásledování, definován jako úmyslné, 

zlovolné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života  

a ohrožuje její bezpečnost. Cyberstalking je možné považovat za jeho elektronickou 

podobu. [9] 

Cyberstalking se vyznačuje snahou o získání moci nad danou obětí především 

pomocí strachu. Útočník zná svou oběť a také různé informace o ní. Tyto informace 

schání aby jeho výhružky byly reálnější a tím mohl vyvolávat ještě větší strach. 

Schopnost vyděsit a následně kontrolovat oběť roste právě s množstvím informací, 

které cyberstalker o oběti získá. „Stalkeři“ používají telefonní čísla, adresy, ale  

i osobní koníčky a záliby k tomu, aby zaútočili na soukromí svých obětí. Zjistí si, které 

věci dokážou oběť rozrušit, a tuto informaci použijí k jejímu dalšímu obtěžování. [9] 

2.7.3 Cybergrooming 

Kybergrooming je pojem, který označuje chování uživatelů internetu, které má 

v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je nezletilou 

nebo zletilou oběť pohlavně zneužít. Útočníci jsou tedy ve většině případů pedofilové. 

Kybergrooming je velice často vázán na synchronní i asynchronní komunikační 

platformy, nejčastěji veřejný chat, různé seznamky, dále ICQ a e-maily. Za 

kybergrooming se také v širším pojetí považují určité způsoby manipulace dětí  

a mladistvých osob prostřednictvím ICT (např. ve spojení s terorismem apod.). [19] 
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Proces manipulace dítěte pedofilním kybergroomerem obvykle prochází 

několika základními etapami: [19] 

 Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť. První etapou kygergroomingu je 

obvykle snaha útočníka vzbudit důvěru u vybrané oběti (dítěte). To probíhá 

například tak, že kybergroomer ze sebe dělá osobu, která oběti rozumí, která 

chápe její problémy, která má pokud možno i stejné problémy a pomůže je 

dítěti vyřešit. Kybergroomeři často s dětmi řeší různá citlivá témata, jako např. 

manželské problémy, sexuální život dospělých atd. Útočník zároveň oběť 

izoluje od okolí např. rodičů či kamarádů. Snaží se získat jeho důvěru a často 

také kontakt v podobě e-mailu dítěte, telefonního čísla na mobil nebo jeho 

adresu či adresu školy, kterou navštěvuje. 

 

 Podplácení dárky či různými službami a budování kamarádství. Vztah, 

který kybergroomer získá, si udržuje různými dárky (např. drahé hračky, 

mobilní telefon, peníze atd.) nebo službami (návštěva kina, diskotéky). Tímto 

způsobem dítě jednoduše podplácí. 

 

 Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka. V této etapě vzniká 

emoční závislost oběti na osobě útočníka. Kybergroomer zná nejintimnější 

tajemství dítěte, dítě však netuší, jak mocnou zbraň útočníkovi poskytlo. Děti 

pak často lžou rodičům o tom, jak a s kým tráví svůj volný čas, nesvěřují se 

rodičům se svými problémy, důvěřují kybergroomerovi, který je pro ně 

důvěrným přítelem. 

 

 Osobní setkání. Pokud dosud nedošlo k osobnímu kontaktu kybergroomera  

a oběti, ve fázi emoční (nebo jiné) závislosti, pravděpodobně k nějakému 

druhu kontaktu v budoucnu dojde. Ten může být realizován procházkou  

v parku, návštěvou kina nebo ZOO, diskotéky či klubu, případně přímo 

návštěvou bytu kybergroomera. 

 

 Sexuální obtěžování, zneužití dítěte. Poslední etapou je pak samotné 

sexuální obtěžování a zneužití dítěte kybergroomerem. 
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2.7.4 Spam 

Pod pojmem spam se rozumí jakákoliv nevyžádaná elektronická pošta. Tato 

nevyžádaná pošta představuje v současnosti většinu poštovního provozu na 

internetu, některé z proběhlých studií hovoří dokonce o více než 90 procentním 

podílu. Spam se nejčastěji rozesílá prostřednictvím emailu, ale také díky 

komunikačním programům nebo přes diskuzní fóra. Ochrana proti takovémuto 

spamu není jednoduchá, asi nejlépe však fungují antispamové filtry (tzv. antispamy). 

[6] 

2.7.5 Krádež identity 

„Krádež (zcizení) identity (identity theft) je nedovolené shromažďování a 

používání osobních údajů, obvykle za účelem kriminální činnosti.“ (Nykodýmová, 

2006) 

Krádež identity může mít mnoho podob a různých scénářů. Největší 

nebezpečí představuje zneužití ztracených nebo odcizených osobních dokladů. 

Podvodníci s ukradenými doklady mohou například nakoupit na půjčky bez ručitele, 

půjčit si auta v půjčovnách a nevrátit je atd. [22] 

„Osobní údaje nejsou pouze čísla dokladů nebo rodné číslo. Zjednodušeně 

řečeno to jsou všechny údaje, na základě kterých by mohl někdo jiný přímo či 

nepřímo určit vaši osobu.“ (Nykodýmová, 2006) 

Pokud někdo ukradne papírové doklady, určitě na to za nějaký čas okradený 

přijde. Pokud někdo tyto údaje nepozorovaně zkopíruje nebo je odpozoruje, mohou 

být zneužitelné a okradený na to nemusí přijít včas. Například rodné číslo je 

spolehlivý identifikační znak osoby, který používá řada institucí od finančního úřadu 

přes banky, pojišťovny až třeba po nemocnice. V praxi přetrvává neoprávněné 

vyžadování rodného čísla a dalších identifikačních údajů bez právní opory či zájmů. 

Někdy dochází i k neoprávněnému pořizování kopií osobních dokladů, což jen 

zvyšuje riziko krádeže identity a její využití k páchání trestné činnosti. Ve spojitosti 

rodného čísla se jménem je znám případ vydání zatykače na nevinnou osobu či 

leasingové a daňové podvody. [22] 
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Mezi další zneužitelné citlivé údaje patří PIN. Organizované skupiny zlodějů 

využívají různé způsoby pro jeho odpozorování a zároveň využívají řadu metod 

k získání údajů z magnetického proužku karet (tzv. skimming – okopírování údajů na 

platební kartě) k výrobě jejich padělků. [22] 

Z pohledu práva je krádež identity považována za dvoustupňový trestný čin: 

[18] 

 Pachatel musí nejprve získat cizí počítačovou identitu. Děje se tak 

nejčastěji odcizením elektronických dat (hesla, přístupové údaje atd.), a to 

zpravidla neoprávněným kopírováním dat (skimming), lstivým vylákáním údajů 

(phishing) či nedovoleným vniknutím do cizího počítače (hacking).  

 

 Pachatel zneužije neoprávněně nabytou identitu. Cílem bývá vesměs 

majetkový prospěch, tzv. identity fraud. Z právního hlediska se jedná  

o klasický podvod a judikatura v tomto směru přizpůsobuje výklad novým 

informačním technologiím. V řídkých případech může být cílem pouhé 

poškození oběti, např. tím, že bude pod jeho jménem vystupovat  

v sociálních sítích typu Facebook, a může se dopustit např. trestného činu 

poškozování cizích práv. 

2.7.6 Další nebezpečné jevy 

Jevy popsané výše však nejsou jedinými, které mohou být nebezpečné při 

používání sociálních sítí a internetu obecně. Existují další neméně důležité hrozby, 

jako např. „phishing“, „pharming“, „malware“, nebo „hoax“. 

Phishing 

Slovem phishing se označují podvodné e-mailové zprávy, které mají vzbudit 

dojem, že byly odeslány např. z e-mailové adresy vaší banky. Zpráva může být 

psána špatnou češtinou nebo je v angličtině, obsahuje odkaz, tedy propojení na 

údajné stránky banky, a vyzývá k potvrzení osobních bankovních údajů. Phishingová 

zpráva může vypadat jako informace o neprovedení platby, výzva k aktualizaci 

bezpečnostních údajů, či dokonce jako výzkum klientské spokojenosti. Cílem 

podvodného e-mailu může být získání přihlašovacích údajů k internetovému 

bankovnictví, PIN kódů platebních karet nebo dalších bezpečnostních údajů a jejich 
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následné zneužití. Podle jedné z teorií vzniklo slovo phishing jako zkratka výrazů 

„password harvesting fishing“ - tedy doslovně přeloženo „sběr hesel rybařením“. 

Postup podvodníků totiž opravdu připomíná rybaření - rozešlou e-maily na mnoho 

náhodných adres (jako rybáři hodí své sítě do vody) a čekají, kdo se nachytá. [24] 

Pharming 

Pharming využívá speciální počítačové programy, které uživatele při přihlášení 

do internetového bankovnictví přesměrují na stránky, jež sice vypadají jako stránky 

jeho banky, ale ve skutečnosti jsou pouze jejich napodobeninou. Zde pak klienta 

požádají o zadání všech přihlašovacích hesel a kódů. Pokud tak klient učiní, mohou 

se neoprávnění uživatelé přihlásit do internetbankingu pod jeho jménem, a pokud 

klient nemá nastaveno další zabezpečení (např. potvrzování transakcí pomocí 

autorizační SMS nebo klientský certifikát), mohou mu nepozorovaně převést peníze  

z jeho účtu. [24] 

Malware 

Je takový druh počítačového programu, který je vytvořen za účelem vniknutí 

nebo poškození počítače. Nejnebezpečnější druhy malware jsou takové, které jsou 

speciálně navrženy pro poškozování nebo mazání dat. S postupem času byly tyto 

malware programy upraveny a nyní se využívají například k rozesílání nevyžádaných 

zpráv či šíření nezákonného obsahu, kterým je například dětská pornografie, nebo 

pro zapojování do distribuovaných útoků typu DDoS, které způsobují zhroucení  

či nefunkčnost dalších systémů. [8] 

Samostatnou formou malware je spyware, který je naprogramován za účelem 

získání peněz. Spyware nejčastěji zobrazuje různou formou reklamy či sbírá data o 

tom, jaké webové stránky uživatel navštěvuje. Obvykle se instalují zneužitím 

bezpečnostních chyb internetových prohlížečů nebo části operačního systému či při 

instalaci trojského koně. [8] 

Hoax 

Anglické slovo hoax v překladu znamená falešnou zprávu, mystifikaci, 

novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík.  

V počítačovém světě bývá slovem hoax nejčastěji označována poplašná zpráva, 

která varuje před neexistujícím nebezpečným virem. [7] 



 
 

22 

 

Typický text poplašné zprávy obsahuje většinou tyto body [7]: 

 Popis nebezpečí (viru). Smyšlené nebezpečí (vir) bývá stručně popsané,  

v případě viru bývá uváděný i způsob šíření. 

 

 Ničivé účinky viru. Zde záleží převážně na autorově fantazii. Ničivé účinky 

mohou být celkem obyčejné, třeba zformátování disku nebo už míň 

důvěryhodné - zběsilý útěk myši do ledničky, roztočení HDD opačným 

směrem, výbuch počítače, atd. 

 

 Důvěryhodné zdroje varují. Ve většině případů se pisatel poplašné zprávy 

snaží přesvědčit, že varování přišlo od důvěryhodných zdrojů ("IBM a FBI 

varují" nebo "Microsoft upozorňuje" atd.) 

 

 Výzva k dalšímu rozeslání. Tento bod hoax vždy obsahuje. Mnoho 

nezkušených uživatelů se nechá zprávou napálit a bez přemýšlení výzvu 

uposlechnou. Právě proto se tyto nesmyslné zprávy lavinovitě šíří. Za hoax lze 

také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, 

účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží. 

V databázi serveru hoax.cz lze pak nalézt např. tyto klasické hoaxy [7]: 

 Varování před smyšlenými viry a různými útoky na počítač. Nejčastější 

typ poplašných e-mailů. 

 

 Popis jiného nereálného nebezpečí. Zprávy varují před vymyšleným 

nebezpečím z běžného života - mimo oblast výpočetní techniky. Často 

obsahují směs lží a polopravd, které nezasvěcený člověk nemůže s jistotou 

posoudit. 

 

 Falešné prosby o pomoc. Kdysi skutečná prosba o pomoc, většinou se 

masově rozšíří až po její aktuálnosti. Typickým příkladem jsou prosby  

o darování krve pro nemocného člověka. Dalším typem hoaxu může být např. 

trapný pokus o žert, který útočí na základní lidské city. 
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 Petice a výzvy. Buďto může být smyšlená petice jako žert nebo nedomyšlená 

snaha boje za určitou věc. Petice šířená e-mailem často neobsahuje potřebné 

údaje podepisujících se (pokud je lze takto označit), aby petice byla platná. 

Naopak, jestliže se ke jménu připojí další osobní údaje, jsou k dispozici 

komukoliv, kdo e-mail dostane. Zpráva s těmito údaji se šíří pyramidovitě  

v mnoha různých variantách na další adresy. Kdykoliv může být změněn i text 

údajné petice a podpis může být umístěn někam jinam. 

 

 Pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky. Většinou to jsou 

různé obdoby pyramidových her. Podle našich zákonů jsou pyramidové hry 

zakázány, proto se je organizátoři snaží maskovat jako prodej různých 

produktů. Tyto nabídky mají stejný základ. Zakoupení produktu od zapojeného 

účastníka(ů), tím se již zapojení členové posunou o pozici výš a snaha 

přesvědčit jiné, aby produkt koupili a naši pozici také vylepšili. Pokud je trh 

nasycen - a to díky pyramidovému způsobu je poměrně rychle - poslední mají 

minimální šanci, že se někdo další připojí, a jsou to pouze jejich peníze, které 

pomohly alespoň částečně vrátit náklady zapojeným předchůdcům. 

Dalším typem mohou být nabídky na odměnu nebo slevu na služby za 

hromadné rozeslání e-mailů (zde je třeba si rozmyslet, jestli je slíbená odměna 

dostatečnou kompenzací za obtěžování přátel) a žertovné zprávy, ve kterých 

se slibuje za její další rozeslání lákavá odměna. 

 Řetězové dopisy štěstí. Čínské modlitby a různé dopisy štěstí šířené  

z pověrčivosti nebo z neznalosti, jsou také velmi rozšířeným druhem hoaxu.  
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3. Analýza současného stavu s využitím dotazníkového šetření 

Pro začátek pár informací, které se sociálními sítěmi souvisejí jak 

v současnosti, tak i v budoucnosti. 

3.1 Návštěvnost českého internetu 

Internetové servery, které jsou zapojené do projektu NetMonitor v září 2011 

navštívilo 5,89 milionu uživatelů z ČR a ti zobrazili 6,7 miliardy stránek. Návštěvnost 

českého internetu tak meziměsíčně stagnuje a naměřená poprázdninová data za září 

2011 jsou nejnižší za posledních 5 let. Aktuální statistiky návštěvnosti českého 

internetu ukazují, že servery zapojené do projektu NetMonitor v září 2011 navštívilo 

5,89 milionu reálných uživatelů (RU) z ČR. Meziměsíčně návštěvnost vzrostla  

o pouhých 0,84 %. [32] 

V září 2011 strávili internetoví uživatelé na internetu průměrně 24 hodin a 24 

minut, při kterých zobrazili celkem 6,7 miliardy webových stránek. Oproti červnu 

strávili reální uživatelé na českém internetu dokonce o 24 minut méně času  

a zobrazili o 2,49 % stránek méně. [32] 

Přestože se dle tradičních průběhů dat posledních několika let dalo očekávat, 

že v září návštěvnost internetu ještě výrazně vzroste, spíše stagnovala.  

Za nevýrazným zvýšením dat může stát teplé počasí v měsíci září, které na rozdíl  

od loňského léta motivovalo k pobytu venku. [32] 

3.2 Návštěvnost sociálních sítí v Evropě 

Z níže uvedené mapy (obr. 3.1) lze vyčíst, že světově je nejrozšířenější 

sociální sítí Facebook. Ale svět se netočí pouze kolem Facebooku, např. čínská 

sociální síť QZone se počtem uživatelů, díky obrovské populaci v Číně, Facebooku 

celosvětově vyrovnává. V Rusku a v zemích bývalého SSSR existuje další velmi 

rozšířená sociální síť, V kontakte. 
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Obr. 3.1 – Zastoupení sociálních sítí ve světě 

(zdroj http://vincos.it/world-map-of-social-networks) 

V Evropě se odhaduje míra využití na 73 % všech evropských internetových 

uživatelů, což představuje 374 milionů lidí a Facebook má právě v Evropě nejvyšší 

míru využití, tomu však neodpovídá jeho klasické ignorování potřeb uživatelů  

a absence jakékoliv uživatelské podpory. V samotné Číně používá tamní QZone přes 

480 milionů uživatelů, ovšem většina z nich je započítána hlavně skrz používání 

instant messagingu, který je součástí QZone (QQ). [11] 

Podle statistik z roku 2011 jsou nejrozšířenějšími sociálními sítěmi v Evropě  

Facebook (62 %), Twitter (16 %), Vkontakte (12 %), LinkedIN (11 %), MySpace (9 

%). Následuje Netlog (6 %) a Badoo (6 %) – tyto dvě sítě však získaly uživatele 

hlavně spamem, vykrádáním Facebooku a zakládáním účtů uživatelům bez jejich 

vědomí. [11] 
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V České Republice v průběhu roku 2009 se Facebook dostal v počtu uživatelů 

před ostatní české sociální sítě, jako Lidé.cz, Spolužáci.cz, a Líbímseti.cz  

(viz obr. 3.2). 

 

Obr. 3.2 – Počty uživatelů soc. sítí v České republice 

(zdroj http://www.cnews.cz/cesko-pry-propadlo-socialnim-sitim-kde-zije-nejvice) 

3.3 Budoucnost sociálních sítí 

Mnoho sociálních sítí zvažuje vstup na burzu, ovšem jejich majitelé se obávají, 

že zájem investorů bude daleko nižší, než očekávají. Jedinou veřejně 

obchodovatelnou sociální sítí zatím zůstává Linkedin, která je zaměřená čistě  

na pracovní vztahy. Její tržní hodnota jsou čtyři miliardy dolarů a v roce 2011 získala 

stomiliontého uživatele. Dalším z velkých hráčů je Twitter, který přišel s myšlenkou 

krátkých textových zpráv, takzvaných mikroblogů. Na Twitter lidé přispívají nejčastěji 

přes mobilní telefony, a právě ty jsou podle odborníků budoucností sociálních sítí. 

[31] 

Mezi další z takových projektů patří například služba Foursquare, která 

prostřednictvím telefonu posílá údaje o tom, kde zrovna obědváte nebo nakupujete. 

Obchodníkům tak dává mocný nástroj přilákat zákazníky. Pokud totiž uživatelé 

napíšou například pět dní po sobě, že jsou na pivu v jedné konkrétní hospodě, 

dostanou za to výraznou slevu. [31] 

Facebook v současnosti zavádí vylepšené profily, tzv. Timeline (v překladu 

časová osa, moje historie), kde se zobrazují všechny události od našeho narození  

až po současnost v časovém sledu. Uživatelé si tak mohou prohlédnout nejrůznější 
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aktualizace stavu a události seřazené časově pod sebou. Timeline se také bude 

snažit monitorovat všechnu internetovou aktivitu uživatelů pomocí aplikací, tzv. 

konektorů. Pokud například nahrajeme fotografii na oblíbenou fotobanku, tato změna 

se zobrazí i na Facebooku. 

3.4 Manipulace a podvody na sociálních sítích 

Mezi miliony lidí, kteří využívají sociální sítě, se najdou i takoví, kteří jsou 

schopní vydat své peníze jen kvůli tomu, že je o to někdo s falešným profilem 

poprosí. Na sociálních sítích se pohybují desítky, možná stovky či tisíce podvodníků. 

Zakládají si falešné profily a požadují peníze z důvěřivců. [15] 

Sociální sítě jsou tak trochu odrazem reálného světa. Všichni vědí, že reálný 

svět je zlý a dávají si pozor, v sociálních sítích se však chovají absolutně 

bezstarostně. To, že jsou členy podvodných skupin na Facebooku, je ještě  

to nejmenší. Pokud se ale bezmyšlenkovitě zbaví svých osobních dat, nebo dokonce 

peněz, je to už na pováženou. [15] 

3.5 Programy a služby sloužící k ochraně 

Uvádění informací, které o sobě uživatel na sociálních sítích poskytne, ať už 

pravdivé, či nikoliv, závisí čistě na něm. Jinými slovy, v současnosti neexistuje 

mechanismus, který by kontroloval, jaká data a kolik jich lidé o sobě na sociálních 

sítích uvádí. Neexistuje např. program, který by upozorňoval, zdali uživatel uvádí své 

skutečné telefonní číslo a aby mu v tomto i případně zabránil. Sociální sítě jsou 

většinou postavené takovým způsobem, aby o sobě uživatelé naopak dávali 

informací více a více. 

Na internetu však existují různé návody, postupy a rady, vedoucí 

k bezpečnějšímu používání sociálních sítí, jako např. web bezpecnyinternet.cz, kde 

se dá najít mnoho důležitých informací. Dále existují různá videa, která upozorňují  

na hrozící nebezpečí, plynoucí z používání internetu. Jedno takové je například  

na serveru seznamsebezpecne.cz. Antivirové programy dokáží zamezit proniknutí 

škodlivého kódu do počítače, pokud např. uživatelům přichází falešné zprávy 

s odkazy. Služby jako např. AVG Internet Security, nebo Social Network Protection 

zvyšují bezpečnost na internetu např. tím, že nedovolí přijímat ani odesílat viry 

v rámci sociálních sítí, nebo zabraňují krádežím identity. Za zmínku také stojí různé 
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doplňky a filtry do samotných webových prohlížečů, které rovněž zvyšují bezpečné 

používání internetu. 

3.6 Výzkum 

Výzkum problematiky byl proveden na samotných uživatelích sociálních sítí  

a samotné vyplňování dotazníku bylo realizováno prostřednictvím internetu. Dotazník 

byl vytvořen pomocí společnosti Vyplňto.cz, která umožnuje provádět dotazníkové 

průzkumy, pod adresou: bezpecnost-socialnich-siti.vyplnto.cz. 

3.6.1 Cíl výzkumu a hypotézy 

Tento výzkum byl zaměřen na problematiku internetových sociálních sítí  

a zjišťoval, do jaké míry lidé používají sociální sítě bezpečně, a zda jsou si vědomi 

případných bezpečnostních hrozeb. Respondenti se anonymně vyjadřovali  

k otázkám prostřednictvím dotazníku. 

Hypotézy 

Před vyhodnocením dotazníku byly předpokládány tyto hypotézy: 

 H1: zhruba 70% všech uživatelů sociálních sítí si nikdy nezměnilo své 

přihlašovací heslo. 

 H2: 50% uživatelů sociálních sítí neprobíralo ve školách problematiku 

bezpečnosti na internetu. 

 H3: alespoň 80% studentů vysokých škol nemá veřejně přístupné profily, u 

zbylé části uživatelů je to pak 60%. 

 H4: většina uživatelů majících méně než 18 let sdílí své fotky nebo videa, u 

ostatních uživatelů je to alespoň 50%. 

 H5: výskyt krádeží identity závisí na sdílení soukromých údajů uživatelů. 

 H6: mezi věkem uživatelů sociálních sítí a tím, že o sobě uvádějí citlivá data, 

existuje souvislost. 
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3.6.2 Metoda výzkumu 

Ke sběru dat byla použita metoda kvantitativního dotazníkového šetření.  

Pro tyto účely byla vytvořena písemná forma dotazníku, jehož obsahem bylo celkem 

25 uzavřených otázek. 

Hypotézy, které zkoumají závislosti mezi otázkami, se vyhodnocují pomocí 

tzv. chí-kvadrát testu nezávislosti pro kontingenční tabulku. Test začíná formulací 

nulové a alternativní hypotézy a pro každou testovanou otázku se vypracuje 

kontingenční tabulka. Dále je nutné vypočítat tzv. očekávané hodnoty preference O. 

Očekávanou četnost pro příslušné pole se vypočítají vynásobením odpovídajících 

marginálních preferencí v tabulce, tento součin je pak potřeba vydělit celkovou 

preferencí. Na základě pozorovaných (skutečných) preferencí P a očekávaných 

preferencí O, je třeba vypočítat hodnotu (P-O)2/O pro každé pole tabulky. Součet 

těchto vypočítaných hodnot tvoří testové kritérium χ2 (chí-kvadrát), které je 

ukazatelem rozdílu mezi alternativní a nulovou hypotézou (Chráska, 2006). 

   ∑
      

 
 

Pro posouzení vypočítané hodnoty testového kritéria je dále nutné určit počet 

stupňů volnosti daného kritéria, které se určuje podle vzorce  

                , 

kde r = počet řádku v tabulce a s = počet sloupců v tabulce. Testování významnosti 

je u všech otázek provedeno na hladině významnosti 0,05. Poté je nutné určit 

(dle vypočítaných stupňů volnosti a zvolené hladiny významnosti) kritickou hodnotu 

testového kritéria χ2 (1 - 0,05) 
(f). V prostředí Excel lze využít statistickou funkci chisq.inv, 

nebo tuto hodnotu vyhledat v tabulkách a tuto kritickou hodnotu pak porovnat  

s vypočítanou hodnotou χ2. Pokud je vypočítaná hodnota testového kritéria menší 

než kritická hodnota, bude přijata nulová hypotéza, znamená to, že mezi uvedenými 

jevy není statisticky významný rozdíl. Pokud je vypočítaná hodnota testového kritéria 

vetší nebo rovna kritické hodnotě, přijímáme hypotézu alternativní. To znamená, že 

mezi uvedenými jevy je statisticky významný rozdíl (Chráska, 2006). 
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Tento test je možné počítat i druhým způsobem a to tak, že v prostředí Excel 

využijeme funkci chisq.test, která vrací tzv. p-hodnotu. Tato hodnota se poté porovná 

s námi zvolenou hladinou významnosti (v tomto případě 5% tedy 0,05). Je-li 

dosažená hladina statistické významnosti menší než 0,05, nulovou hypotézu 

zamítáme, v opačném případě nulovou hypotézu zamítnout nemůžeme. 

Respondenti 

Jak už bylo zmíněno, cílové skupiny respondentů tvořili uživatelé sociálních 

sítí a ti byli osloveni několika způsoby. Největší část oslovených respondentů tvořili 

studenti VŠB-TUO. Pomocí interní pošty bylo osloveno zhruba 500 respondentů  

a další stovky respondentů byly osloveny prostřednictvím sociálních sítí Facebook  

a Google+. Odkaz na dotazník byl umístěn také na osobním blogu. 

3.6.3 Struktura dotazníku 

Dotazník se skládal z 25 otázek a cíloví respondenti si mohli vybrat buďto 

jednu z nabízených možností, nebo v některých otázkách i více možností (viz. 

Příloha č. 1). Respondenti byli seznámeni s účelem dotazníku a bylo jim předem 

poděkováno za jeho vyplnění. Po odeslání dotazníku mohli zadat svou e-mailovou 

adresu, kde by jim byl zaslán výsledek tohoto průzkumu. 

Prvních 5 otázek sloužilo k identifikaci respondentů. Respondenti byli 

dotazováni na pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnání a obor, ve kterém pracují. 

Zbylých 20 otázek se týkalo samotné problematiky sociálních sítí. Jednalo se 

např. o otázky: 

 Které sociální sítě používáte? 

 Jak často měníte své heslo? 

 Informovali jste někdy správce sociálních sítí? 

 Stali jste se už někdy obětí kyberšikany? 

 Myslíte si, že používáte sociální sítě bezpečně? 
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4. Vyhodnocení dotazníků a návrh doporučení 

Sběr dotazníkových dat trval 152 hodin, tedy zhruba 6 dní a zúčastnilo se ho 

celkem 493 respondentů. 

4.1 Vyhodnocení dotazníků 

Otázka č. 1 

 

Výzkumu se zůčastnilo celkem 255 mužů (51.7%) a 238 žen (48.3%). 

Otázka č. 2 

 

Podle očekávání měla největší zastoupení věková skupina 18 – 26 let, kde 

bylo 210 respondentů (42.6%). Dále pak 27 – 45 let (145, 29.4%), 46 a více let (82, 

16.6%), a nakonec s nejmenším zastoupením lidé mladší 18 let (56, 11.36%). 

51,7% 
48,3% 

Pohlaví respondentů 

muž

žena

11,4% 

42,6% 29,4% 

16,6% 

Věk respondentů 

Méně než 18 let

18 - 26 let

27 - 45 let

46 a více let
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Otázka č. 3 

 

Co se týče nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů, zhruba polovina 

z nich mělo ukončenou střední školu s maturitou (249, 50.5%), podstatně nižší 

zastoupení pak měli lidé s magisterským titulem (90, 18.3%), dále lidé se základním 

vzděláním (59, 12%), s bakalářským titulem (51, 10.3%), postgraduální (24, 4.9%)  

a nakonec se střední školou bez maturity (20, 4.1%). 

Otázka č. 4 

 

 Další otázka byla zaměřena na zaměstnání respondentů. Celkem 

211 lidí se označilo jako pracující (42.8%), následováni studenty vysokých škol (174, 

35.3%) a dále žáky základních nebo středních škol (52, 10.5%). Menší zastoupení 

pak měli nezaměstnaní (25, 5.1%), důchodci (23, 4.7%) a lidé na mateřské dovolené  

(8, 1.6%). 

4,9% 
4,1% 

50,5% 10,3% 

18,3% 

12,0% 

Vzdělání respondentů 

postgraduální

střední bez maturity

střední s maturitou

vysokoškolské - bakalář

vysokoškolské -
magisterský stupeň
základní

4,7% 

1,6% 
5,1% 

42,8% 
35,3% 

10,5% 

Zaměstnání respondentů 

důchodce

mateřská dovolená

nezaměstnaný/á

pracující

student/studentka VŠ

žák/žákyně ZŠ/SŠ
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Otázka č. 5 

 

Na otázku v jakém oboru respondenti pracují, jich 189 odpovědělo, že 

nepracují (38.3%). Další pracovní obory pak byly: informační technologie (66, 

13.4%), ekonomika a obchod (66, 12.8%), jiný obor (51, 10.3%), průmysl a výroba 

(31, 6.3%), vzdělávání a školství (21, 4.3%), zdravotnictví a sociální péče (20, 4.1%), 

státní a veřejná správa (17, 3.4%), technika a elektronika (13, 2.6%), sport a kultura 

(9, 1.8%), doprava a logistika (7, 1.4%), chemie a potravinářství (6, 1.2%). 

1,4% 

12,8% 1,2% 

13,4% 

10,3% 

38,3% 

6,3% 

1,8% 

3,4% 2,6% 

4,3% 
4,1% 

Obor práce respondentů 

doprava a logistika

ekonomika a obchod

chemie a potravinářství

informační technologie

jiný

nepracuji

průmysl a výroba

sport a kultura

státní a veřejná správa

technika a elektrotechnika

vzdělávání a školství

zdravotnictví a sociální péče
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Zbývající otázky už byly zaměřeny na samotné sociální sítě a bezpečnost. 

Otázka č. 6 

 

Mezi nejpoúživanější sociální sítě respondentů patřil podle předpokladů 

Facebook (381 respondentů, 37.7%). Na dalších pozicích se umístila služba 

Spolužáci (207, 20.5%), Google+ (124, 12.3%), jiné sociální sítě (80, 7.9%), Lidé (73, 

7.2%), LinkedIn (52, 5.1%), Twitter (40, 4%), Líbímseti (33, 3.3%) a MySpace (21, 

2.1%). 

Otázka č. 7 

 

Respondenti nejčastěji používají sociální sítě ke komunikaci s přáteli (358, 

31.1%), dále k vyřizování pracovních či školních záležitostí (222, 19.3%), k získávání 

informací (213, 18,5%), přidávání fotek, videí, odkazů (130, 11.3%), k jinému účelu 

(91, 7.9%), hraní her (72, 6.3%) a k seznamování (66, 5.7%). 

37,7% 

12,3% 

4,0% 
5,1% 2,1% 

7,2% 

20,5% 

3,3% 
7,9% 

Které sociální sítě používáte? 
Facebook

Google+

Twitter

LinkedIn

MySpace

Lidé

Spolužáci

Líbímseti

Jiné

18,5% 

31,1% 

5,7% 

19,3% 

11,3% 

6,3% 
7,9% 

K jakému účelu využíváte soc. sítě? 

Získávání informací (kontrola statusů a
profilů ostatních uživatelů)
Komunikace s přáteli (chatování, posílání
zpráv)
Hledání nových přátel, seznamování

Pracovní nebo školní záležitosti

Přidávání fotek, videí, odkazů

Hraní her

Jiný účel
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Otázka č. 8 

 

Většina uživatelů se do sociálních sítí připojuje denně (288, 58.4%). Několikrát 

do týdne celkem 103 (20.9%), párkrát za měsíc 58 (11.8%) a méně než jednou  

za měsíc 44 (8.9%). 

Otázka č. 9 

 

Uživatelé sociálních sítí odpovídali, zdali jsou informace v jejich profilech 

veřejně dostupné každému. Ve většině případů odpověděli, že ne (388, 78.7%), 62 

respondentů odpovědělo možností ano (12.6%) a zbytek respondentů (43, 8.7%) 

neví. 

58,4% 20,9% 

11,8% 
8,9% 

Jak často se připojujete do sociálních sítí? 

Denně

Několikrát do týdne

Párkrát za měsíc

Méně než jednou za měsíc

12,6% 

78,7% 

8,7% 

Jsou informace ve vašem profilu veřejně 
dostupné každému? 

Ano

Ne

Nevím
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Otázka č. 10 

 

Většina dotazovaných uživatelů sociálních sítích také nesdílí soukromé údaje 

(400, 81.1%) zbytek uživatelů (93, 18.9%) sdílí. 

Otázka č. 11 

 

Podstatná část uživatelů si také vůbec nemění své přihlašovací heslo (287, 

58.2%). Ročně si ho změní 123 respondentů (24.9%), měsíčně potom 68 

respondentů (13.8%), týdně 10 (2%) a denně 5 respondentů, což je 1% všech 

odpovědí. 

18,9% 

81,1% 

Sdílíte své soukromé údaje jako např. adresu 
bydliště, email nebo tel. číslo? 

Ano

Ne

1,0% 2,0% 

13,8% 

24,9% 58,2% 

Jak často měníte své heslo? (přibližně) 

Denně

Týdně

Měsíčně

Ročně

Neměním
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Otázka č. 12 

 

Celkem 230 respondentů (46.7%) nevyužívá funkci automatického uložení 

hesla. 155 pouze občas (31.4%) a 108 tuto funkci využívá vždy (21.9%) 

Otázka č. 13 

 

Další otázka se týkala používání stejných hesel na více místech. 269 

respondentů odpovědělo na otázku ano (54.6%) a zbylá část (224, 45.4%) ne. 

21,9% 

31,4% 

46,7% 

Používáte funkci automatického uložení hesla na 
svém počítači? 

Ano, vždy

Občas používám

Nepoužívám

54,6% 

45,4% 

Používáte jedno a to samé heslo na více 
místech? 

Ano

Ne
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Otázka č. 14 

 

Dotazovaní uživatelé dále uváděli, jaké odkazy od ostatních členů sociálních 

sítí otevírají. Celkem 352 (71.4%) otevírá pouze ty, u kterých je jim znám obsah.  

Odkazy neotevírá 76 respondetů (15.4%) a jakékoliv pak 65 respondentů (13.2%). 

Otázka č. 15 

 

V další otázce byli uživatelé dotazování na to, zdali na sociálních sítích sdílejí 

fotky nebo videa s jejich osobou. Ve většině případů odpověděli, že ano (297, 

60.2%), zbylá část respondentů (196, 39.8%) takovéto soubory nesdílí. 

13,2% 

71,4% 

15,4% 

Jaké odkazy od dalších členů sociálních sítí 
otevíráte? 

Jakékoliv

Pouze ty, u
kterých je mi
znám obsah

Žádné

60,2% 

39,8% 

Sdílíte prostřednictvím soc. sítí např. své 
fotky nebo videa? (s Vaší osobou) 

Ano

Ne
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Otázka č. 16 

 

Většina uživatelů také nepřijímá nabídky přátelství od neznámých lidí (358, 

72.6%). Pouze někdy tuto nabídku příjme 118 respondentů (23.9%) a vždy 17 

respondentů (3.4%). 

Otázka č. 17 

 

Tato otázka se zaměřuje na to, zdali uživatelé sociálních sítí nechávají své 

známé nebo spolubydlící, popřípadě jiné osoby, navštěvovat sociální sítě na svém 

počítači. Většina respondentů (307, 62.27%) nikdy nenechává, zbylých 186 

respondentů (37.73%) nechává. 

3,4% 

23,9% 

72,6% 

Přijímáte v rámci soc. sítí nabídky přátelství od 
lidí, které osobně neznáte? 

Ano, vždy

Pouze někdy

Nepřijímám

37,7% 

62,3% 

Necháváte své známé či spolubydlící 
navštěvovat sociální sítě na svém osobním 

počítači? 

Ano, nechávám

Nikdy
nenechávám
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Otázka č. 18 

 

Drtivá většina respondentů také nikdy nekontaktovala správce sociálních sítí, 

celkem 419 (85%). Jednou je kontaktovalo 40 uživatelů (8.1%) a více než jednou 34 

(6.9%). 

Otázka č. 19 

 

Mnoho respondentů ani neprobíralo problematiku bezpečnosti sociálních sítí 

ve škole. Celkem 309 (62.7%) odpovědělo, že neprobírali, dalších 97 (19.7%) 

odpovědělo, že tuto problematiku probíralo jen okrajově a zbylých 87 (17.6%) 

probíralo. 

6,9% 
8,1% 

85,0% 

Informovali jste někdy správce sociálních 
sítí? 

Ano, více než jednou

Ano, jednou

Ne

17,6% 

19,7% 

62,7% 

Probírali jste problematiku bezpečnosti 
internetu ve škole? (např. v hodinách 

informatiky) 

Probírali

Probírali jen
okrajově

Neprobírali
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Otázka č. 20 

 

Na tuto otázku většina respondentů odpověděla, že nikoliv (421, 85.4%). 

Zbylých 72 uživatelů se už s krádeží své identity alespoň jednou setkali (14.6%). 

Otázka č. 21 

 

V další otázce respondenti odpovídali, zdali se už ve svém počítači setkali 

s počítačovým virem. Nejvíce jich označilo odpověd 2x až 5x (164, 33.27%). Více 

než 5x se s počítačovým virem na svém počítači setkalo celkem 113 dotazovaných 

(22.92%), jednou se setkalo 107 dotazovaných (21.7%) a vůbec 109 (22.11%). 

14,6% 

85,4% 

Zažili jste už někdy krádež své 
identity? 

Ano

Ne

22,9% 

33,3% 

21,7% 

22,1% 

Setkali jste se už někdy s počítačovým virem ve 
svém počítači? 

Více než 5x

2x až 5x

Jednou

Nesetkali
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Otázka č. 22 

 

Co se týče antivirových programů, uživatelé nejčastěji uvedli možnost Avast 

(156, 31.6%), na dalším místě se umístily antivirové programy spoplečnosti ESET 

(83, 16.8%), AVG (71, 14.4%), McAfee (23, 4.67%) a Kaspersky (5, 1.01%). 

Podstnatné zastoupení však měly i další nejmenované antiviry, tady jiné (97. 

19.68%). Uživatelů, používajících různé operační systémy bez antiviru, bylo celkem 

28 (5.68%). 

Otázka č. 23 

 

S kyberšikanou se nesetkala drtivá většina dotazovaných uživatelů sociálních 

sítí, celkem 429 (87%). Jednou se s ní setkalo 42 respondentů (8.5%) a více než 

jednou 22 (4.5%). 

31% 

14% 
17% 

5% 

1% 

20% 

6% 6% 
Avast

AVG

ESET

McAfee

Kaspersky

Jiný

Žádný

Nevím

4,5% 8,5% 

87,0% 

Stali jste se už někdy obětí kyberšikany? 

Ano, více než
jednou

Ano, jednou

Ne
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Otázka č. 24 

 

Většina uživatelů si dokáže představit, že by se ze sociálních sítí nadobro 

odhlásila, celkem 343 (69.6%). Zbylá část si to pak předtavit nedokáže (150, 30.4%). 

Otázka č. 25 

 

Obdobně uživatelé sociálních sítí odpovídali u poslední otázky. 356 si jich 

myslí, že používají sociální sítě bezečně (72.7%), zbylá část respondentů (137, 

27.8%) tvrdí opak. 

69,6% 

30,4% 

Umíte si představit, že byste se ze 
sociálních sítí nadobro odhlásil/a? 

Ano

Ne

72,2% 

27,8% 

Myslíte si, že používáte sociální sítě 
bezpečně? 

Ano

Ne
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4.2 Vyhodnocení hypotéz 

H1: zhruba 70% všech uživatelů sociálních sítí si nikdy nezměnilo  

své přihlašovací heslo. 

 

Hypotéza se částečně potvrdila. Heslo si nemění zhruba 60% uživatelů 

sociálních sítí, což se blíží k předpokládaným 70%. 

 

H2: 50% uživatelů sociálních sítí neprobíralo ve školách problematiku 

bezpečnosti na internetu. 

 

Hypotéza se potvrdila. Problematiku bezpečnosti internetu neprobíralo 

dokonce více procent uživatelů, než se předpokládalo, konkrétně 62,7%. 

  

1,0% 2,0% 

13,8% 

24,9% 58,2% 

Jak často měníte své heslo? (přibližně) 

Denně

Týdně

Měsíčně

Ročně

Neměním

17,6% 

19,7% 
62,7% 

Probírali jste problematiku bezpečnosti 
internetu ve škole? 

Probírali

Probírali jen
okrajově

Neprobírali
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H3: alespoň 80% studentů vysokých škol nemá veřejně přístupné  

profily, u zbylé části uživatelů je to pak 60%. 

  

Hypotéza se potvrdila. U ostatních uživatelů, kteři nejsou studenti vysokých 

škol, počet procent dokonce překročil předpokládaných 60%. 

 

H4: většina uživatelů majících méně než 18 let sdílí své fotky nebo  

videa, u ostatních uživatelů je to alespoň 50%. 

  

Hypotéza se potvrdila. U uživatelů mladších 18 let jich fotky nebo videa 

s vlastní osobou sdílí 73.2% a u ostatních uživatelů je to 58.6% všech dotazovaných. 

10,3% 

86,8% 

2,9% 

Jsou informace ve vašem 
profilu veřejně dostupné 

každému? 
[student/studentka VŠ] 

Ano

Ne

Nevím

13,8% 

74,3% 
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H5: Výskyt krádeží identity závisí na sdílení soukromých údajů uživatelů. 

H0: Výskyt krádeží identity nezávisí na sdílení soukromých údajů uživatelů. 

HA: Výskyt krádeží identity závisí na sdílení soukromých údajů uživatelů. 

Sdílení 
Skutečné hodnoty Celkový 

součet 
Očekávané hodnoty Celkový 

součet Zažili Nezažili Zažili Nezažili 

Nesdílejí 45 355 400 58,42 341,58 400 

Sdílejí 27 66 93 13,58 79,42 93 

Celkový součet 72 421 493 72 421 493 

p = 0,000012 

α = 0,05 

p < α, HA: přijímáme na 5% hladině významnosti 

Hypotéza se potvrdila. Výskyt krádeží identity závisí na tom, zda uživatel  

na sociálních sítí sdílí své soukromé údaje. 

 

H6: Mezi věkem uživatelů sociálních sítí a tím, že o sobě uvádějí citlivá data, 

existuje souvislost. 

H0: Mezi věkem uživatelů sociálních sítí a tím, že o sobě uvádějí citlivá 
data, neexistuje souvislost. 

HA: Mezi věkem uživatelů sociálních sítí a tím, že o sobě uvádějí citlivá 
data, existuje souvislost. 

Věk 
Skutečné hodnoty Celkový 

součet 
Očekávané hodnoty Celkový 

součet Uvádějí Neuvádějí Uvádějí Neuvádějí 

Méně než 18 let 22 34 56 10,56 45,44 56 

18 - 26 let 30 180 210 39,61 170,39 210 

27 - 45 let 27 118 145 27,35 117,65 145 

46 a více let 14 68 82 15,47 66,53 82 

Celkový součet 93 400 493 93 400 493 

p = 0,00038 

α = 0,05 

p < α, HA: přijímáme na 5% hladině významnosti 

Hypotéza se potvrdila. Mezi věkem uživatelů sociálních sítí a tím, že o sobě 

uvádějí citlivá data, existuje souvislost. Z tabulky lze vyčíst, že nejvýraznější  

je skupina mladších 18 let. 
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4.3 Zajímavé souvislosti a závislosti 

U některých dotazníkových otázek byly zjištěny tyto zajímavé souvislosti: 

Otázka č. 15: Sdílíte prostřednictvím soc. sítí např. své fotky nebo videa? 

(s vaší osobou) 

odpověď Ano: 

- 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbímseti na otázku: 

6. Které sociální sítě používáte? 

 

Otázka č. 19: Probírali jste problematiku bezpečnosti internetu ve škole?  

(např. v hodinách informatiky) 

odpověď Neprobírali: 

- 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi průmysl a výroba na otázku: 

5. V jakém pracujete oboru? 

- 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku: 

4. Jaké je vaše zaměstnání? 

4.4 Návrh doporučení 

Dotazníkovým šetřením bylo mimo jiné zjištěno, že zhruba jedna třetina 

dotazovaných (30%) si myslí, že nepoužívají sociální sítě bezpečně. Zde je uvedeno 

několik doporučení, které by mohly vést k bezpečnějšímu používání těchto sítí. 

4.4.1 Základní pravidla a doporučení 

Ochrana na internetu 

Roddel (2008) uvádí čtyři základní pravidla internetové bezpečnosti: 

1. Pokud nepoužíváte hardware nebo software instalovaný na vašem 

počítači, vypněte ho, ukončete ho, zakažte ho, nebo ho odinstalujte. 

2. Neustále chraňte své osobní, citlivé nebo důvěrné informace uložené 

na vašem počítači, nebo elektronických médiích od jakéhokoliv 

neoprávněného přístupu, tak jako se soubory, identifikací a papírovými 

dokumenty. 

3. Neustále chraňte své děti online. 
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4. Používejte zdravý rozum se základním pochopením internetu  

a domácího počítače. Nemusí to však být tak snadné, jak to na první 

pohled vypadá. 

Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje mohou být na internetu poměrně snadno zneužitelné a často se 

tomu tak i děje. Uživatelé internetu by si měli tyto data velmi dobře hlídat a přemýšlet, 

kam a proč tyto citlivé údaje zadávají. Podle průzkumu bylo zjištěno, že jich zhruba 

19% tyto informace o sobě sdílí. Telefonní kontakt, či adresu by si naopak měli 

nechat pouze pro sebe. 

Ochrana proti kyberšikaně 

Celkem 13% dotazovaných se už alespoň jednou stalo obětí kyberšikany. 

Žádná 100% ochrana před kyberútoky však neexistuje – tím je samozřejmě myšlena 

situace, kdy se uživatel nechce vzdát služeb mobilního telefonu nebo internetu. 

Nebezpečí je možné pouze snížit. I když se při komunikaci na internetu nebo  

při mobilní komunikaci lidé chovají obezřetně, riziko stále existuje. 

Dále jsou uvedena některá z pravidel, kterých by se měl držet každý uživatel, 

jež se nechce stát obětí kyberšikany [17]: 

 Respektovat ostatní uživatele. V podstatě stejné pravidlo, kterým by se lidé 

měli řídit i v normálním životě, tedy: „Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili 

tobě.“ (Konfucius) 

 

 Dobře si rozmyslet, co odeslat a komu. Čím dál více mladých lidí se baví 

tzv. sextováním, což je rozesílání sexuálně laděných fotografií, videí či zpráv. 

Opatrnost by však měla být obecně při odesílání jakýchkoliv citlivých 

informací, ať už se týkají vlastní osoby, rodiny nebo známých. 

 

 Zacházet se svým heslem jako s vlastním životem. Hesla k účtům jsou 

stejně tak důležitá jako PIN kreditní karty, proto bychom si je stejně dobře měli 

chránit. Na virtuálních účtech (např. účtu k e-mailu, k chatu, účtu do 

vzdělávacího prostředí apod.) sice nejsou uloženy peníze, ale útočník se díky 
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nim může dostat k osobním údajům a ty zneužít, může s účtem různými 

způsoby manipulovat, nebo může zneužít naši virtuální totožnost. 

 

 Nesdělovat neznámým osobám své osobní údaje. Je doporučeno 

vystupovat pod obecnou přezdívkou, nikde neuvádět své osobní jméno  

a příjmení, adresu, atd. Útočník nás tak může vystopovat. Dále nesdílet  

a neposílat neznámým osobám své fotografie či fotografie rodiny. Důležité je 

projít všechny naše osobní profily a zkontrolovat všechny údaje, protože 

útočník si může informaci o naší osobě poskládat z několika různých zdrojů. 

 

 Seznámit se s pravidly chatu či diskuze. Seznámením se s pravidly se lze 

vyvarovat jednání, které je v rozporu s používáním dané služby, a je také 

možno zjistit, co všechno si mohou ostatní z uživatelů dovolit k vám, případně 

jak se proti některému z nevhodných chování bránit a na koho se s těmito 

problémy obrátit (většinou to bývá poskytovatel služby, administrátor, správce, 

atd.). 

 

 Seznámit se s riziky, které souvisí s elektronickou komunikací. Pokud 

budou lidé předem vybaveni souborem informací o dané problematice, v tomto 

případě  o kyberšikaně (např. co přesně znamená kyberšikana, jak se 

projevuje, jak ji řešit, koho požádat o pomoc apod.), budou mít tím pádem 

větší šanci tyto problémy zvládnout. V tomto směru hraje klíčovou roli 

prevence, která by měla nastoupit samozřejmě ve chvíli, když dítěti poprvé 

pořídíme mobilní telefon nebo když začíná využívat internet. Na prevenci by 

se měly podílet  všechny složky, které se podílí na výchově dítěte, tedy rodina, 

škola i celá společnost. 

Pokud se staneme obětí kyberšikany 

Následující kroky mohou pomoci odrazit případné další útoky či snížit intenzitu 

útoku a jeho dopad [17]: 

 Ukončení komunikace. Nekomunikovat s útočníkem, nesnažit se ho žádným 

způsobem odradit od jeho počínání, nevyhrožovat a nemstít se. Pokud se 

podaří tuto fázi zvládnout, je možná vyhráno. Útočník to dřív nebo později 
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vzdá, protože jeho námaha nepřinese prakticky žádnou odezvu. I když tento 

krok může vypadat poměrně jednoduše, pro oběť může být velmi obtížný. Lidé 

mají v sobě hluboko zakořeněnou potřebu bránit se. Pasivní reakce na útok je 

tak pro člověka něco nepřirozeného. Přesto v této situaci je to velmi účinný 

způsob jak útočníka odradit. 

 

 Blokování útočníka. Izolovat útočníkovi přístup k účtu oběti nebo k 

telefonnímu číslu (zablokování přijímání útočníkových zpráv či hovorů, změna 

virtuální identity) a pokud je to možné, zamezit mu i přístup k nástroji nebo 

službě, pomocí které útoky realizuje (kontaktujte poskytovatele služby). Je to 

však jen dočasné řešení sloužící k znesnadnění útoků, jelikož útočník si může 

své virtuální identity lehce měnit. 

 

 Oznámení útoku. I když se oběti v důsledku útoku mohou cítit poníženě a 

zranitelně, mohou pociťovat obavy z reakcí okolí apod., měly by se svěřit se 

svým problémem. Stane-li se objetí kyberšikany dítě, je velmi důležité, aby o 

situaci informovalo dospělého člověka (v ideálním případě rodiče, učitele). 

Dospělí mají mnohem více zkušeností s řešením problémů obecně a jsou také 

schopni lépe posoudit, kdy je problém natolik závažný, že je pro řešení 

potřeba zapojit specializované instituce (policii, intervenční služby 

specializující se na řešení kyberšikany, psychology apod.). 

Pro oběť je velmi důležité, aby si uchovávala důkazy o kyberšikaně (SMS 

zprávy, zprávy z chatu, e-mailové zprávy, odkazy na webové stránky  

s problematickým obsahem apod.). Pomocí těchto důkazů může být proti 

útočníkovi či více útočníkům zahájeno vyšetřování. 

 Nebýt nevšímavý. Pasivní přístup, ať už lidé souhlasí nebo nesouhlasí  

s počínáním útočníka, z nich dělá spolupachatele. Je třeba dát jasný signál, že 

kyberšikana je špatná, je potřeba se jí postavit a zastavit útočníka. Je tak 

možné pomoci nejen člověku, jehož kyberšikanování jsme svědkem, ale také 

budoucím obětem. 

 

 Podpora oběti kyberšikany. Pokusit se obětem poradit, co mají dělat a na 

koho se mohou obrátit. Pomoci jim problém s kyberšikanou nahlásit. Pokud je 
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takovýto člověk vystaven útoku jakéhokoli druhu (nejen kyberšikany), 

znamená to určitý zásah do jeho sebedůvěry. Je třeba se vcítit do situace, 

v jaké je oběť a přemýšlet, jak se asi cítili, když za nimi nikdo nestojí. 

Ochrana na sociálních sítích 

V rámci sociálních sítí jsou zde uvedena některá další doporučení, které 

zajišťují bezpečnější používání těchto sítí. 

 Než se potencionální uživatel zaregistruje do sociální sítě, měl by věnovat 

pozornost uvedeným podmínkám použití a zásadám ochrany osobních údajů. 

 Dále je doporučeno na sociálních sítích používat pseudonym místo 

skutečného jména. Díky tomu bude více ochráněno soukromí uživatele, a jen 

opravdoví přátele tak budou vědět, který uživatel tuto přezdívku používá. 

 Profil uživatele by neměl být, přístupný každému, ale pouze těm, které označil 

jako přátele. Toto nastavení je obvykle možno upravovat v nastavení soukromí 

profilu. Zhruba 13% respondentů má veřejně přístupné profily a zhruba dalších 

9% ani neví, jestli jsou jejich informace uváděné v profilu veřejné nebo ne. 

 Mezi kontakty by si uživatelé měli přidávat pouze osoby, které osobně znají. 

Velké množství lidí v kontaktech znamená zvýšené nebezpečí nejen pro sebe, 

ale také skutečné přátele. Takovýto člověk se může např. stát prostředníkem  

v šíření virů či spamů přes jeho kontakty. Ze všech dotazovaných přijímá 

nabídky přátelství od neznámých osob vždy 3.4% a pouze někdy zhruba 24%. 
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4.4.2 Vzdělávání 

Existuje mnoho různých způsobů, jak se v této problematice vzdělávat. V prvé 

řadě je však důležité zmínit, že většina uživatelů tuto problematiku vůbec ve školách 

neprobírala (celkem 62.7% odpovědělo, že neprobírali, dalších 19.7% odpovědělo, 

že tuto problematiku probíralo jen okrajově). Je proto nutné se těmto věcem ve 

školách více zabývat. 

Zde jsou uvedeny dva z českých specializovaných portálů  

a projektů, které se bezpečností na internetu zabývají. 

E-Bezpečí 

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, 

vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu  

a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální 

komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími 

organizacemi. Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti (od 1. 

stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, 

policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, 

pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče. [12] 

 Bezpečný internet.cz 

Tento projekt vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním 

internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. Bezpečný internet.cz oslovuje 

různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné 

návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností 

a zcela zdarma poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů 

nejnavštěvovanějších internetových služeb. [4] 

http://www.e-bezpeci.cz/
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4.4.3 Shrnutí navržených doporučení 

Aby uživatelé sociálních sítí a internetu obecně, používali tyto sítě bezpečněji 

lze navrhnout tyto doporučení: 

1. Vyučovat ve školách více o bezpečnosti na internetu v hodinách 

informatiky. 

Tímto by se značně snížilo nebezpečí hlavně pro mladistvé uživatele, plynoucí 

z nedbalého používání sociálních sítí. Mnoho z nich se totiž o této problematice 

vůbec na škole neučilo, nebo pouze jen okrajově. 

2. Zapojit více škol do projektů zabývajícími se bezpečností internetu. 

Např. zmiňovaný projekt E-Bezpečí pořádá různé přednášky, besedy, 

vzdělávací akce nebo výzkumy, díky kterým neustále zlepšuje celkovou 

informovanost společnosti o této oblasti. 

3. Pomocí škol informovat děti a jejich rodiče, studenty popř. lidi, kteří 

navštěvují počítačové kurzy atd. o rizicích na internetu. 

Jestliže se školy nebudou moci více věnovat této problematice např. 

v hodinách informatiky, nebo se nebudou chtít zapojit do různých projektů s tímto 

spojených, není na škodu poskytnout alespoň základní informace studentům, nebo 

rodičům žáků. Poskytnutí internetových odkazů na zdroje, nebo přímo určitých 

instrukcí, jak se na internetu chovat, by určitě vedlo k bezpečnějšímu používání jak 

sociálních sítí, tak celkového internetu. 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit dotazníkovým šetřením, do jaké míry 

lidé různých věkových skupin a dosaženého vzdělání používají sociální sítě 

bezpečně a zda jsou si vědomi případných bezpečnostních hrozeb. Obsah 

bakalářské práce byl zaměřen právě na rizika plynoucí z nedbalého používání těchto 

sítí. 

Sběr odpovědí trval 152 hodin, tedy zhruba 6 dní a zúčastnilo se ho celkem 

493 respondentů. Celková návratnost dotazníku byla zhruba 65% (poměr vyplněných 

a zobrazených dotazníků). Nelze však určit přesný počet oslovených uživatelů 

sociálních sítí. 

Dotazník byl kompletně vyhodnocen, byly porovnány odpovědi mezi 

jednotlivými věkovými skupinami a rovněž byly vyhodnoceny hypotézy stanovené 

před začátkem průzkumu. 

Výzkumem bylo mj. zjištěno, že většina dotazovaných uživatelů problematiku 

bezpečnosti na internetu ve školách nikdy neprobírala, celkem 62.7%  

a zhruba jedna pětina sdílí své osobní údaje (konkrétně 18.9%). Většina 

dotazovaných (72.7%) si však myslí, že používají sociální sítě bezpečně. 

Aby byli potencionální uživatelé sociálních sítí více obeznámeni s možnými 

riziky těchto sítí, byly navrženy tyto 3 doporučení: 

1. Vyučovat ve školách více o bezpečnosti na internetu v hodinách informatiky. 

2. Zapojit více škol do projektů zabývajícími se bezpečností internetu. 

3. Pomocí škol informovat děti a jejich rodiče, studenty popř. lidi, kteří navštěvují 

počítačové kurzy atd. o rizicích na internetu. 

Závěrem je nutné říci, že sociální sítě jako takové nejsou nijak zvlášť 

nebezpečné. Jejich popularita v dnešní době neustále roste a čím dál více lidí má na 

některé ze sociálních sítí svůj osobní profil. Pokud je však člověk používá neuváženě 

a např. nepřemýšlí, kde o sobě jaká data uvádí, mohou se stát opravdu 

nebezpečným nástrojem. 
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Seznam zkratek 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

CEO  Chief Executive Officer (výkonný ředitel obchodní společnosti) 

chat  krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí 

prostřednictvím komunikační sítě 

DDoS  Distributed Denial of Service (útok, který funguje na principu 

zahlcení určitého systému či emailových schránek) 

ICQ  I Seek You  (komunikační software a protokol) 

ICT  Information and Communication Technologies (informační  

a komunikační technologie) 

IRC  Internet Relay Chat (přenos rozhovoru po internetu v reálném 

čase) 

např.  například 

obr.  obrázek 

OSPOD  Orgán sociálně právní ochrany dětí 

SMS  Short Message Service (služba krátkých textových zpráv) 

soc.  sociální 

SŠ  střední škola 

tab.  tabulka 

tzv.  tak zvaných 

VŠ  vysoká škola 

VŠB  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZŠ  základní škola 
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Příloha č. 1 – Dotazník 

 

1. Pohlaví 

 žena  

 muž 
 

2. Věk 

 méně než 18 let 

 18 - 26 let 

 27 - 45 let 

 46 a více let 
 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní 

 střední bez maturity 

 střední s maturitou 

 vysokoškolské - bakalář 

 vysokoškolské - magisterský stupeň 

 postgraduální 
 

4. Jaké je vaše zaměstnání 

 žák/žákyně ZŠ/SŠ  

 student/studentka VŠ  

 pracující 

 nezaměstnaný/á  

 mateřská dovolená  

 důchodce  
 

5. V jakém pracujete oboru? 

 průmysl a výroba 

 technika a elektrotechnika  

 informační technologie  

 ekonomika a obchod 

 vzdělávání a školství 

 zdravotnictví a sociální péče 

 doprava a logistika 

 chemie a potravinářství 

 sport a kultura 

 státní a veřejná správa 

 jiný 

 nepracuji 
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6. Které sociální sítě používáte? 

 Facebook 

 Google+ 

 Twitter 

 LinkedIn 

 MySpace 

 Lidé 

 Spolužáci 

 Líbímseti 

 Jiné  
 

7. K jakému účelu využíváte soc. sítě? 

 Získávání informací (kontrola statusů a profilů ostatních uživatelů) 

 Komunikace s přáteli (chatování, posílání zpráv) 

 Hledání nových přátel, seznamování 

 Pracovní nebo školní záležitosti 

 Přidávání fotek, videí, odkazů 

 Hraní her 

 Jiný účel  
 

8. Jak často se připojujete do sociálních sítí? 

 Denně 

 Několikrát do týdne 

 Párkrát za měsíc 

 Méně než jednou za měsíc 
 

9. Jsou informace ve vašem profilu veřejně dostupné každému? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 
 

10. Sdílíte své soukromé údaje jako např. adresu bydliště, email nebo tel. 

číslo? 

 Ano 

 Ne 
 

11. Jak často měníte své heslo? (přibližně) 

 Denně 

 Týdně 

 Měsíčně 

 Ročně 

 Neměním 
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12. Používáte funkci automatického uložení hesla na svém počítači? 

 Ano vždy 

 Občas používám 

 Nepoužívám 
 

13. Používáte jedno a to samé heslo na více místech? 

 Ano 

 Ne 
 

14. Jaké odkazy od dalších členů sociálních sítí otevíráte? 

 Všechny 

 Pouze ty, u kterých je mi znám obsah 

 Žádné 
 

15. Sdílíte prostřednictvím soc. sítí např. své fotky nebo videa? (s Vaší 

osobou) 

 Ano 

 Ne 
 

16. Přijímáte v rámci soc. sítí nabídky přátelství od lidí, které osobně 

neznáte? 

 Ano, vždy 

 Pouze někdy 

 Nepřijímám 
 

17. Necháváte své známé či spolubydlící navštěvovat sociální sítě na svém 

osobním počítači? 

 Ano nechávám 

 Nikdy nenechávám 
 

18. Informovali jste někdy správce sociálních sítí? 

 Ano, více než jednou 

 Ano, jednou 

 Ne 
 

19. Probírali jste problematiku bezpečnosti internetu ve škole? (např. 

v hodinách informatiky) 

 Probírali 

 Probírali jen okrajově 

 Neprobírali 
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20. Zažili jste už někdy krádež své identity? 

 Ano 

 Ne 
 

21. Setkali jste se už někdy s počítačovým virem ve svém počítači? 

 více než 5x 

 2x až 5x 

 jednou 

 nesetkali 
 

22. Jaký antivirový program ve svém počítači používáte? 

 Avast 

 AVG 

 ESET 

 McAfee 

 Kaspersky 

 Jiný 

 Žádný 

 Nevím 
 

23. Stali jste se už někdy obětí kyberšikany? (např. příjem urážejících nebo 

útočných emailů, sms; urážející videa nebo fotky s vámi pořízené přes 

mobilní telefon a publikované na internetu) 

 Ano, více než jednou 

 Ano, jednou 

 Ne 
 

24. Umíte si představit, že byste se ze sociálních sítí nadobro odhlásil/a? 

 Ano 

 Ne 
 

25. Myslíte si, že používáte sociální sítě bezpečně? 

 Ano 

 Ne 


