
Soukromí a vy
Účastníci budou zjišťovat, jaké druhy informací by měly zůstat „soukromé“, jak si
přizpůsobit nastavení soukromí v sociálních médiích a jak vysvětlit svoje rozhodnutí
pro určité nastavení (například proč je určitý obsah nastavený na možnost „Pouze
přátelé“ a jiný na možnost „Veřejný“).

Materiály
Podklady ke hře Hádejte!



Hádejte!

1. část

Interakce ve třídě

Rozdejte účastníkům podklady ke cvičení s názvem „Hádejte!“ a požádejte je, aby je
vyplnili. Pak účastníky vyzvěte, aby si vybrali čtyři různé informace, které budou
sdílet, a řekněte jim, že tyto informace budete sdílet s celou skupinou. Řekněte jim,
aby si druhý list ponechali.

Na vyplnění podkladů dejte účastníkům deset minut. Potom podklady posbírejte.

Řekněte studentům

Teď ze všech vyplněných podkladů přečtu několik informací. Do části Tipy zapište
svůj tip ohledně toho, který podklad daný účastník vyplnil.

Interakce ve třídě

Až podklady projdete, rozpoutejte ve skupině diskuzi.

Zeptejte se studentů

Byly nějaké informace, které jste nikomu nesdělili? Které konkrétně? Proč?

Pokud jde o rozhodnutí, co budete sdílet, bylo u všech stejné? Proč ano (případně
proč ne)?

S různými lidmi sdílíme různé informace. S kým byste sdíleli víc informací? A s kým
míň? A kdy byste je sdíleli?

Jak jednoduché bylo přiřadit jednotlivé informace k člověku, který je napsal nebo
řekl?

Vyskytly se případy, kdy daná odpověď nechtěně prozradila něco víc než v ní bylo
vysloveně uvedené? (Někdo mohl například prozradit svoje oblíbené jídlo a tím
naznačit, která kultura je mu blízká.)

Jaké domněnky si myslíte, že si o vás vytvoří ostatní lidé, pokud byste s okolním
světem sdíleli informace, které jste uvedli v rámci cvičení „Hádejte!“?

2. část

Řekněte studentům



Soukromí je založené na tom, že máte pod kontrolou, co se o vás dozvídají ostatní.
Tato kontrola spočívá v tom, co o sobě sami řeknete (když třeba někomu povíte svoji
adresu nebo co rádi děláte) nebo co sami děláte ve společnosti druhých (když si
třeba s přáteli zajdete do obchodu a koupíte si, po čem nejvíc toužíte). Ať už jsou
druzí fyzicky kolem vás, nebo si s nimi povídáte přes internet, na vašem soukromí
záleží.

Soukromí je založené na vašich osobních rozhodnutích. To, co soukromí znamená
pro vás a vaši rodinu, může být diametrálně odlišné od toho, jak v dané skupině
soukromí vnímají ostatní lidé a jejich rodiny. Když si lépe uvědomíme, co je pro nás
na soukromí důležité a jak se na našem soukromí odráží naše chování na internetu,
dokážeme se lépe rozhodovat, jakou podobu má naše soukromí mít.

Soukromí se také mění v závislosti na typu sdílených informací a na tom, s kým je
sdílíme.

Zeptejte se studentů

Zamyslete se, jestli byste například sdíleli svoji adresu s těmito lidmi:

1. s rodiči, opatrovníky nebo jinými důležitými dospělými osobami z vaší rodiny

2. s vašimi přáteli

3. s vaším učitelem

4. s cizincem nebo člověkem, kterého dobře neznáte

5. s přítelem přítele

6. s organizací nebo společností

Shrnutí

Řekněte studentům

Když sdílíte informace na internetu, je důležité zvážit, kdo by je mohl vidět a jestli
vám nebo člověku, kterého se sdílené informace týkají, jejich sdílení s určitým
okruhem uživatelů nevadí.

Pokud se určité informace sdílí s nesprávnými lidmi, může to danému člověku
v budoucnu přivodit problémy. Pokud cizí člověk nebo člověk, kterého dobře
neznáte, ví, kde bydlíte, mohl by přijít až k vám domů. A to by mohlo být
nebezpečné. I když to v různých částech světa může být více či méně
pravděpodobné, riziko (a potenciální újma) může převážit nízkou pravděpodobnost
toho, že se to skutečně může stát. Abyste mohli rozpoznat, které volby ohledně



soukromí vás můžou ochránit, musíte pochopit, jaký dopad má sdílení informací.



Nedorozumění

Diskuze

Řekněte studentům

Zaměřme se na to, co ostatním říkáme v textových zprávách, jakým způsobem jim to
říkáme a jak se to může lišit od osobní komunikace.

Zeptejte se studentů

Jak se může lišit to, když něco někomu sdělíme prostřednictvím textové zprávy
a když to řekneme osobně?

1. Pokud neuvidíte reakci daného člověka, nemůžete vědět, jak na něho vaše
sdělení zapůsobí. Aniž byste si to uvědomovali, můžete někomu ublížit.

Řekněte studentům

Když s někým mluvíte osobně, můžete si během konverzace všímat jeho reakcí,
včetně řeči těla a tónu hlasu. Část tohoto kontextu se při komunikaci na internetu
vytratí.

Na internetu ale můžete získat zase jiné druhy kontextuálních informací, které
můžou být při konverzaci užitečné (platformy můžou mít například určitá pravidla,
která vám poskytnou lepší představu o tom, jak danou informaci interpretovat).

Zeptejte se studentů

Jak může skutečnost, že vám chybí určitý kontext (jako třeba řeč těla nebo tón
hlasu), přispět k tomu, že příjemce vaše zprávy nepochopí správně? (Například si
nesprávně vyloží vtip a je z toho nešťastný.)

Představte si, že vás někdo špatně pochopí při osobní konverzaci. Co byste dělali
pro to, abyste takové nedorozumění uvedli na pravou míru? (Například se můžete
omluvit nebo vysvětlit, co jste se snažili říct.) V čem se situace může lišit (je to těžší,
nebo snadnější) při komunikaci prostřednictvím textových zpráv?



Kdo je váš okruh uživatelů?

1. část

Řekněte studentům

Přestože za svými online aktivitami nevyhnutelně zanecháme datovou stopu, existují
způsoby, jakými můžeme své soukromí a svoji reputaci na internetu kontrolovat. Na
platformách sociálních médií jsou často k dispozici možnosti nastavení, které nám
umožňují vybrat si, komu své příspěvky zobrazíme. I když přizpůsobení těchto
nastavení neomezuje analýzu (včetně analýzy metadat) prováděnou například
externími skupinami (jako jsou inzerenti, výzkumníci nebo firmy) nebo samotnými
platformami, dá se tak často omezit, co se zobrazí jiným uživatelům sociálních médií
nebo k jakým informacím budou mít přístup inzerenti a firmy.

Pro ty zvědavé uvádíme, že metadata jsou prakticky data o datech. Metadata můžou
mimo jiné zahrnovat informace jako čas, kdy se přihlásíte k platformě sociálních
médií, vaši lokalitu při přihlášení nebo informace o vašich spojeních na internetu.

Nastavení soukromí může na každé platformě sociálních médií vypadat jinak, ale
pomáhá nám určit okruh uživatelů. V nastavení si můžete například vybrat, jestli
budete příspěvky sdílet zcela veřejně, zobrazovat je jenom přátelům přátel, jenom
svým přátelům nebo jenom vybraným přátelům. Mezi další typy funkcí, které může
nastavení ovlivnit, patří například údaje o poloze a sdílení oprávnění. Soubory
cookies, cílená inzerce a dokončení vyhledávání – to vše se dá u většiny služeb
úpravou možností nebo změnou v nastavení omezit. K dispozici jsou také rozšíření
webových prohlížečů a další digitální služby, které můžou posílit ochranu vašeho
soukromí při procházení mezi weby (například rozšíření Privacy Badger „Do Not
Track“, tedy „Nesledovat“, od organizace Electronic Frontier Foundation).

2. část

Interakce ve třídě

Rozdělte účastníky do dvojic.

Zeptejte se studentů

Na minutu se zamyslete nad tím, na kterých platformách sociálních médií máte účet.

Víte, jaké nastavení soukromí na každé z těchto platforem máte?

Skupinová aktivita

Řekněte studentům



Prozkoumejme možnosti, které nám tato nastavení přinášejí. Pojďme zjistit, která
jsou nejvhodnější v jednotlivých situacích a na jednotlivých platformách.

Všichni se přihlaste na platformu sociálních médií, kterou používáte, a zkontrolujte si
na ní nastavení soukromí. Nastavení soukromí obvykle najdete v nastavení účtu. Na
některých platformách jsou dokonce k dispozici speciální funkce, které jsou určené
přímo ke kontrole soukromí.

Potom, co si projdete nastavení svého soukromí, ho proberte se svým partnerem.
Proč má každý z vás soukromí nastavené zrovna tímto způsobem? Je nastavení
soukromí někdy kontextuální? (V některých případech jsou například vhodná určitá
nastavení, která ale nemusí být vhodná v jiných případech.) Provedli jste někdy
změny svého nastavení? Jak často si nastavení soukromí měníte a proč?

Nezapomeňte se podívat jak na nastavení soukromí týkající se sdílení informací
s jinými lidmi na platformě, tak na to, které udává, kolik dat může dostávat samotná
platforma a jakékoli přidružené třetí strany (třeba inzerenti). Všechno to jsou důležité
aspekty související s kontrolou digitálního soukromí – vůči cizincům a lidem, které
neznáte moc dobře, vašim přátelům, rodině i společnostem.

Interakce ve třídě

Dejte účastníkům pět minut na to, aby ve stejných dvojicích prodiskutovali
následující otázky, a potom do diskuze zapojte celou skupinu.

Diskuze

Zeptejte se studentů

Je váš účet nastavený jako veřejný, soukromý, nebo nějak jinak? Proč jste se
rozhodli pro toto nastavení?

Vyhovuje vám vaše současné nastavení soukromí?

Kdy je vhodné mít nastavené veřejné sdílení a kdy je přijatelnější nastavení
soukromé?

Je pro vás přijatelné sdílet své informace s platformami sociálních médií, které
používáte, a se společnostmi, které na těchto platformách inzerují? Proč ano
(případně proč ne)?

Přiměla vás tato konverzace smýšlet jinak o vašem nastavení soukromí? Proč ano
(případně proč ne)?



Zadání

Zadání

Zadání

Už jsme probrali soukromí a také to, co si lidé můžou vzít z obsahu, který sdílíme.
Zjistili jsme, že různí lidé můžou chápat různé zprávy jinak a proč může být
nastavení užitečným nástrojem při rozhodování o tom, co je ideální sdílet s určitým
okruhem uživatelů. Teď si pojďme prakticky vyzkoušet, co jste se právě naučili.

V příštích třiceti minutách se každý zamyslete nad následujícími třemi situacemi a ke
každé napište krátkou odpověď o délce jednoho odstavce:

1. Simoně je třináct let a zrovna se začíná učit zpívat. Ví, že jí to ještě nejde tak
skvěle, ale chtěla by tento svůj nový koníček sdílet se svými přáteli, kteří by jí
pak mohli říct svůj názor. Uvažuje o tom, že na jednu z platforem sociálních
médií přidá nějaká svoje videa, na kterých zpívá svoje oblíbené písničky. Jakou
platformu byste jí doporučili? Jaké nastavení soukromí by bylo pro tuto platformu
ideální? Vysvětlete proč.

2. Radkovi je šestnáct let a miluje vaření a vymýšlení nových receptů. Vymyslel
několik receptů na kuře, ze kterých má velkou radost. Chtěl by je sdílet se svými
přáteli a dalšími lidmi, kteří rádi vaří. Jakou platformu byste mu doporučili? Jaké
nastavení soukromí by bylo pro tuto platformu ideální? Vysvětlete proč.

3. Veronice je osmnáct let a příští měsíc by si chtěla začít hledat práci. Ví, že
zaměstnavatelé budou chtít vidět její životopis. Není si ale jistá tím, jestli takový
životopis umí sestavit. Chtěla by pracovat v IT, ale neví, jaké pracovní pozice
jsou pro ni dostupné a jestli na ně má dostatečnou kvalifikaci. Chtěla by požádat
o radu nebo doporučení někoho s podobnými zájmy, ale nikdo z jejích
současných spojení v IT nepracuje. Jakou platformu byste Veronice doporučili?
Jaké nastavení soukromí by bylo pro tuto platformu ideální? Vysvětlete proč.

Pokud to bude možné, rozdělte při příštím setkání celé skupiny účastníky do
stejných dvojic a řekněte jim, aby spolu probrali své úvahy týkající se zadání.
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