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Úvodem

Cookies?
Nebo raději sušenku?
Cookies a sušenky. Co mají tyto dvě věci společného? Nejspíš si říkáte, 
že je to přeci jenom jedno a to samé, tak co tady blázním a píšu na toto 
téma celý článek. A ano, máte pravdu. Cookies a sušenky jsou to samé, 
ale pouze pokud se na to podíváme z hlediska jídla. Z jakého jiného 
hlediska se na to ještě můžeme koukat? Věřím, že právě toto vám teď 
problesklo hlavou. Cookies totiž ještě také krátké textové soubory, jež 
si námi navštívený web ukládá na našem počítači. Co tedy má nějaký 
textový soubor co dělat s takovou delikatesou, jakou jsou například 
křupavé máslové sušenky s kousky belgické čokolády? Spoustu. 
A právě na to bych se ráda zaměřila v dnešním článku…

Pokud víme jedno o sušenkách 
nebo, jak já jsem je, jako malé dítě, 
ráda nazývala ‘šušenkách’, tak je 
to to, že existují pro naše potěšení. 
Slavíte? Oslavte to sušenkou. Jste 
zklamaní? Dejte si sušenku, zvedne 
vám náladu. Nudíte se a nevíte, co 
dělat? Dejte si sušenku - buď na něco 
přijdete, nebo se alespoň zaměstnáte. 
Fungují tak ale i cookies? Dalo by se 
říci, že ano. Přeci jenom „ty krátké 
textové soubory“, o kterých jsem 
hovořila na začátku, jsou uloženy 
do počítače, který si je zapamatuje 
a vaše příští návštěva webu je tak 
snazší a pohodlnější. Vezměte si 
například třeba takové Google mapy: 
potřebujete zjistit, jak dlouho bude 
trvat vaše cesta z bodu A do bodu 
B. Otevřete si tedy tuto webovou 
stránku, odsouhlasíte cookies 
a naťukáte do vyhledávače oba dva

body. O pár hodin později se na to 
chcete podívat znovu, protože jste 

hlava děravá a nezapamatovali jste 
si, kolik času vám bude cesta trvat. 
Otevřete Google mapy tedy znovu 

a díky tomu, že jste odsouhlasili 
cookies, tak si stránka pamatuje, co 

jste do ní nedávno zadávali, a vy se 
tak nemusíte zbytečně vypisovat se 

zdlouhavými adresami. A můžete 
tento ušetřený čas využít nějak lépe…

třeba si dát takovou sušenku.

Zatím tedy cookies vypadají velmi 
lákavě, nemyslíte? Asi stejně lákavě, 

jako ty které se mi právě pečou 
v troubě a jejich vůně se mi line… Ale 

dost! A zpět k tématu. Ano, cookies 
jsou většinou přínosné a velmi nám 

ulehčují život. V čem je tedy ten 
problém? Ne všechny cookies jsou pro 

nás přínosné. O některých z nich

1

V tomto Appezpečí nás čeká poměrně 
složité téma: Soukromí v síti.

Ačkoli se internet zdá poměrně anonymní, 
není tomu tak. Jsme na něm sledováni, 
analyzováni a manipulováni téměř na 

každém kroku.

Jak to celé funguje? Jak se to projevuje? 
A jak se tomu vyhnout? Tím vás provede 

červnové číslo Appezpečí!

Přejeme vám příjemné čtení!



bychom mohli říci, že jsou zkažené. 
Jak ale právě tyto rozeznáme od 
těch lahodných a přínosných? Je to 
jednoduché - stejně, jako kdybychom 
v obchodě zkoumali složení našich 
oblíbených sušenek, se můžeme 
i pozorněji podívat na cookies na 
internetu.

Existuje totiž několik typů cookies. 
Primárně bych je však rozdělila do 
tří skupin: ‘nezbytné’, ‘zbytné ale 
prospěšné’ a poté ‘škodné’.
Do první skupiny tedy spadají 
cookies, které jsou potřebné pro 
chod stránek. Těmto cookies se 
nikdy nevyhnete a souhlasíte s nimi 
už pouhým rozkliknutím webové 
stránky.

Mezi druhou skupinu řadíme cookies 
pro analýzu výkonu, tedy cookies, 
které pomáhají provozovateli stránky, 
aby poskytoval lepší produkty 
zákazníkům, a funkční soubory 
cookies, což jsou cookies, které 
si zapamatují vaše preference na 
daných webových stránkách - výše 
zmiňované adresy při používání 
Google map, ale i zapamatované heslo 
do mailu (protože přiznejme si to, 
kdo ho skutečně pokaždé vyťukává, 
když se chce dostat do své internetové 
schránky?).

A v neposlední řadě bychom tu tedy 
měli ty ‘škodné’ cookies. Co jsou zač 
a proč si na ně dát pozor? Jsou to 
cookies třetích stran. Třetích? Ano. 
Provozovatel webové stránky je jedna 
strana, vy jste druhá, no a jak již si 
můžete domyslet, ta třetí je jakýsi 
vetřelec, tedy strana, která všechno 
dění pozoruje. Jedná se o stranu, která 
vaše data zpracovává, lépe řečeno,

skupuje z různých webových stránek 
a posléze díky tomuto nezměrnému 

množství informací, které se jí 
dostane, vytvoří tzv. behaviorální 

reklamu. Pod tou se myslí reklama, 
které je vytvořena přesně pro vás 

na míru - podle toho kolik času jste 
strávili na určité stránce, nebo třeba 

kolik sekund jste se dívali na onu 
fotku roztomilého psíka, kterou jste 

našli na Facebooku, a mnohé další.

Určitě vám to něco připomíná. Jistou 
kauzu s jistou mobilní aplikací, od 

které v poslední době lidé upouštějí, 
protože se o nich chystá sbírat více 

dat, než by chtěli? Kolik toho má 
ale kauza WhatsApp společného 
s cookies třetích stran? Vskutku 

hodně. Věřím, že jistě znáte někoho 
(pokud tím někým ovšem nejste vy), 
kdo v poslední době přestal používat 
aplikaci WhatsApp a místo ní přešel 

na Signal. Bylo to ovšem opravdu 
nutné? Nebyla to pouze přehnaná 

reakce? A co je k tomu vedlo?
Asi bych začala tím, že lidé rádi 

využívali WhatsApp, protože nabízel 
bezpečné konverzace, jež nebyly 

monitorovány. To se však změnilo. 
Facebook koupil WhatsApp a ten 

mu nyní podle nových podmínek 
bude muset sdělovat více dat, které 

Facebook bude mít tu možnost 
později využít proti vám k cílené 

reklamě a dalším marketingovým či 
obchodním účelům. Co se stane, když 

se rozhodnete tyto nové podmínky 
neodsouhlasit? Aplikace vás bude 

ze začátku doslova bombardovat 
oznámeními a doufat, že ztratíte 

pevnou vůli a podlehnete. Pokud se jí 
však nepodaří úspět v rámci několika 

týdnů, tak vám pomalu

přestanou fungovat jisté funkce. 
WhatsApp na vás půjde zlehka: začne 
tím, že se vám nebudou zobrazovat 
zprávy a ani nebudete moci napsat 
zprávy nové. O pár týdnů později již 
vám přestane fungovat i telefonování 
a po jisté době neaktivitě vám 
WhatsApp smaže účet. Když se 
tedy lidé dozvěděli toto, je logické, 
že ihned začali hledat alternativy, 
které by jim umožnily to stejné, co 
WhatsApp doposud - tedy psát 
a zprávy a telefonovat zcela zdarma 
pomocí internetu. Jednou z nich je 
třeba takový Signal: aplikace, která 
na konci roku 2019 sčítala pouze 
půl milionu uživatelů, ale v lednu 
roku 2021 se mohla jich pyšnit již 40 
miliony. Byla tato drastická změna 
ale nutná? Ne úplně. Toto nechutné 
masivní předávání dat by se nás totiž 
týkat vůbec nemělo. Ano, přesně 
tak. Dle všeho by se mělo týkat 
pouze Spojených států amerických, 
protože my bychom údajně měli býti 
díky Evropské unii chráněni GDPR. 
Tudíž není nezbytné, abyste se ani 
vy, ani vaše rodina či známí museli 
stresovat a snažit se domluvit na jiné 
aplikaci, kterou budete hromadně 
používat, a místo toho můžete strávit 
nějaký ten poklidný čas spolu se 
šálkem čaje… a sušenkou. To ovšem 
neznamená, že není dobré si dávat 
pozor. Za zmínku a přehodnocení ale 
stojí jiná aplikace. A tou je Messenger. 
Proč? Posuďte sami:

Které informace si o vás k čemu 
ponechává:

Signal

iMessage
Kontaktní informace

Emailová adresa
Telefoní číslo

Identifikační informace
Identifikační číslo zařízení

Další
Historie vyhledávání

WhatsApp

Analytika

Historie nákupů
Lokace
Interakce s produkty
Reklamní data
Data kritických chyb v aplikaci
Informace o výkonu
Další diagnostická data

Identifikační informace

Telefonní číslo
Identifikační číslo uživatele
Identifikační číslo zařízení

Fuknčnost aplikace

Historie nákupů
Platební informace
Lokace
Email
Telefonní číslo
Kontakty
Identifikační číslo uživatele
Identifikační číslo zařízení
Interakce s produkty
Data kritických chyb v aplikaci
Informace o výkonu
Další diagnostická data

Messenger

Analytika

Informace o zdraví a fitness
Historie nákupů
Platební informace
Další finanční informace
Přesná lokace
Směr pohybu
Kontakty
Fotky a videa
Audio
Obsah z her
Další uživatelská data
Historie vyhledávání
Historie prohlížení
Interakce s produkty
Reklamní data
Citlivé informace
Data kritických chyb v aplikaci
Informace o výkonu
Další diagnostická data
Další typy dat…

Identifikační informace

Fyzická adresa
Email
Jméno
Telefonní číslo
Identifikační číslo uživatele
Identifikační číslo zařízení
Další kontaktní informace uživatele

Informace pro reklamy 
třetích stran
Historie nákupů
Další finanční informace
Přesná lokace
Směr pohybu
Fyzická adresa
Email
Jméno
Telefonní číslo
Identifikační číslo uživatele
Identifikační číslo zařízení
Další kontaktní informace uživatele
Historie prohlížení
Historie vyhledávání
Interakce s produkty
Reklamní data

Personalizace produktů

Historie nákupů
Další finanční informace
Přesná lokace
Směr pohybu
Fyzická adresa
Email
Jméno
Telefonní číslo
Identifikační číslo uživatele
Identifikační číslo zařízení
Další kontaktní informace uživatele
Kontakty

Fotky a videa
Obsah z her
Historie prohlížení
Historie vyhledávání
Interakce s produkty
Reklamní data
Další uživatelská data
citlivé informace
Data kritických chyb v aplikaci
Informace o výkonu
Další diagnostická data
Další typy dat…

Fuknčnost aplikace
Informace o zdraví a fitness
Historie nákupů
Platební informace
Informace o kreditní kartě
Další finanční informace
Přesná lokace
Směr pohybu
Fyzická adresa
Email
Jméno
Telefonní číslo
Identifikační číslo uživatele
Identifikační číslo zařízení
Další kontaktní informace uživatele
Kontakty
Emaily a textové zprávy
Fotky, videa a audio
Obsah z her
Historie vyhledávání
Historie prohlížení
Interakce s produkty
Reklamní data
Další informace o používání
Citlivé informace
Data kritických chyb v aplikaci
Informace o výkonu
Další diagnostická data
Další typy dat…

Historie nákupů
Další finanční informace
Přesná lokace
Směr pohybu
Fyzická adresa
Email
Jméno
Telefonní číslo
Identifikační číslo uživatele
Identifikační číslo zařízení
Další kontaktní informace 
uživatele
Kontakty
Fotky a videa
Obsah z her
Historie prohlížení
Historie vyhledávání
Interakce s produkty
Reklamní data
Další uživatelská data
Data kritických chyb v aplikaci
Informace o výkonu
Další data…
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Na ilustraci si můžete všimnout, co 
všechno jednotlivé aplikace ukládají 
jakožto ‘data spojená s vámi’. 
Signal a iMessage od Applu jsou na 
rozdíl od Whatsappu a Messegeru 
docela neškodní, není tedy vůbec 
od věci je začít upřednostňovat. Při 
pozorném prohlédnutí si výčtu dat 
u Whatsappu a Messengeru nám 
mnohým asi vypadnou oči z důlků. 
Obě dvě aplikace o nás toho ví skoro 
více, než my sami o sobě - znají naše 
kontakty, polohu, nákupy v aplikaci, 
finanční informace, Messenger pak 
ještě historii vyhledávání a prohlížení 
a v neposlední řadě i třeba data, jež 
máme uložena v aplikaci ‘Zdraví’ či 
podobné.

Tím bychom tedy měli za sebou 
vysvětlení cookies a poslední 
dobou všudypřítomnou kauzu 
s Whatsappem. Jistě vám vrtá hlavou 
otázka, co si vzít z tohoto článku, co 
dělat jinak, aby se o vás na internetu 
neshromažďovala taková množství 
dat? Zajisté bych asi začala tím, že 
když se vás webová stránka zeptá, 
jestli souhlasíte s cookies, tak bych 
hned neklikala na ‘ano’. Sice to je 
velmi pohodlné, rychlé a navíc už to 
má člověk zažité, ale věřím, že nikomu 
neuškodí otevřít preference cookies 
a povolit pouze ty ‘užitečné’. A pokud 
nechcete ani ty? Nevadí, stránka vám 
ve většině případů bude fungovat 
stejně se zakázanými cookies jako 
s cookies povolenými.

Kdy bych však cookies za žádných 
okolností nepřijímala, je, když budete 
na internetu řešit bankovnictví, 
zdravotní informace či informace 
osobní. A proč? Vezměme si zase 
třeba ty sušenky. Představte si, že

si naplánujete s přítelem/přítelkyní 
příjemný večer, ale pak si sednete 

na sedačku a tam… sušenky! No asi 
by vám nebylo moc příjemné, kdy 

by tam byly, že ano? A co třeba když 
už je pozdě v noci, vy s vaší drahou 

polovičkou uleháte do postele a tam 
- ano, strefili jste se správně - drobky 

sušenek! Zkrátka a dobře, tak jako 
se v určitých momentech našeho 

života dokážeme obejít bez tohoto 
tak skvělého vynálezu, tak stejně tak 

bychom se měli být schopni obejít bez 
našeho pohodlného společníka, když 

řešíme citlivé informace na netu. Přeci 
jenom nás pouze ‘očumují’!

Dále bych ráda poradila nevyužívat 
ve velkém nezabezpečené wifi, se 

kterými se můžete setkat například 
v kavárnách či tramvajích. A když už 
se je rozhodnete využít, tak pak silně 

doporučuji využít tzv. anonymních 
oken - z těch se totiž cookies 

neukládají žádné. Zase je to stejné 
jako s jezením sušenek - když jste 

incognito a nikdo vás nevidí, tak se 
kalorie nepočítají!

Abychom si to shrnuli - co tedy 
mohou tyto cookies sledovat? 

Zaprvé je to čas, který strávíte na 
dané webové stránce a odkazy, na 

které kliknete na dané stránce. 
Dále to může být nastavení či vaše 

preference, ba dokonce i účty, ke 
kterým se přihlásíte, během toho, co 

máte povolené cookies. Posledně by to 
pak asi byly třeba produkty, co máte 

v košíku před tím, než je zaplatíte. 
Z toho všeho cookies získávají data, 
která fungují jako výborný podklad 

vám na míru vytvořeným reklamám. 
Člověk se pak nemůže divit, že 

nakupování na internetu je tak 
návykové, když reklamy, které ho ve

Další účely

většině případů dovedou na stránku, 
byly vytvořeny speciálně pro něj. Ale 
o tom více až později v Personalizaci 
na sociálních sítích.

A jakou mají vlastně tyto cookies 
trvanlivost? Všichni přece víme, že 
jakmile projde trvanlivost sušenkám 
(která těch balených je jeden až 
dva měsíce), tak se již nedají jíst. 
Existuje tedy trvanlivost i pro tyto 
virtuální cookies a co znamená, když 
jim projde? Ano, dokonce i textové 
soubory mají svoji trvanlivost. Velká 
většina jich vyprší po třiceti až 
devadesáti dnech, ale jsou i takové, 
které se automaticky vymažou 
hned, jakmile zavřete onu webovou 
stránku. Jednou smazané, data, která 
obsahovaly, jsou navždy smazána 
a ztracena z povrchu zemského 
(a i virtuálního). A co dělat, když jste

je omylem povolili a nechcete čekat 
ony tři měsíce, než se údaje na nich 

uložené smažou samy? Inu vždycky 
si můžete otevřít prohlížeč, který 

jste v onu dobu používali, dostat se 
do nastavení a zaškrtnout ‘vymazat 

údaje o prohlížení’. Nezapomeňte pak 
zaškrtnout políčko vedle možnosti 

‘soubory cookie a jiná data webů’. 
Gratuluji, máte hotovo! Sice si nyní 

webové stránky nebudou pamatovat 
vaše preference, ale alespoň se vám 

povedlo smazat citlivé údaje.

To by ode mne bylo vše, doufám, že 
vám něco z toho utkví v hlavě a vy 
si příště na internetu budete dávat 

větší pozor. A nezapomeňte vyhodit 
zkažené sušenky! Přeci jenom 

nedělají dobrotu…

Cenzura

Ačkoli internet, a především sociální sítě, mohou působit jako místo 
svobodného vyjádření jakéhokoliv uživatele, kde každý může vesele šířit 
vše od rodinných fotografií přes obrázky zvířátek až po politické názory, 
není tomu tak. Internet, a především sociální sítě, totiž podléhají více 
či méně kontrole a regulaci svého obsahu. Je-li toto správné či morální, 
popřípadě do jaké míry a jaký typ obsahu by měl být na sociálních sítích 
blokován, je dnes jedním z ožehavých témat společenské debaty.

na sociálních sítích

Zdroje: 9to5mac.com
kaspersky.com 
makeawebsitehub.com
thoughtbot.com
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Nejvýraznějšími argumenty pro 
regulaci obsahu na sociálních sítích 
jsou ochrana určitých skupin obyvatel 
(dětí, menšin…), boj s dezinformacemi 
anebo prostě právo provozovatele 
sociální sítě nakládat se svým médiem 
dle libosti. Na straně druhé se pak 
argumentuje především právem 
každého občana na svobodu projevu 
a obavou z manipulace ze strany 
provozovatelů sociálních sítí (neboť 
stejně tak, jako může mít vliv již dříve 
zmíněné nabízení personalizovaného 
obsahu, může lidské vnímání např. 
politické scény ovlivnit absence 
obsahu určitého typu na „tržišti 
informací“, kterým by se mnohé 
sociální sítě daly nazvat). V tomto 
článku se pokusíme rozklíčovat, 
jaký obsah není na sociálních sítích 
vítán, jakým způsobem se obsah 
na sociálních sítích kontroluje 
a odstraňuje a lze-li se v takovém 
případě odvolat. Na závěr zmíníme 
další formy cenzury internetu (tedy 
mimo sociální sítě) a vývoj situace ve 
vztahu sociální síť x vlády národních 
států.

Tento článek vypovídá o sociálních sítích 
Facebook, Instagram a Whatsapp, které 
všechny patří společnosti Facebook, YouTube 
(vlastněný Googlem) a Twitter.

Jaký typ obsahu je stíhán?

Se slovem cenzura si nejspíše mnoho 
lidí automaticky spojí cenzuru 
politických názorů a zpráv, jiní 
zas cenzuru obsahu nevhodného 
pro mládež. Pojem cenzura ovšem 
označuje jednoduše jakoukoli 
kontrolu a omezování šíření informací 
(a jiného obsahu). Jaký druh obsahu je 
tedy ze sociálních sítí odstraňován?

Podle pravidel užívání těchto sítí 
je zakázána publikace obsahu 
porušujícího autorská práva či 
právo na soukromí, příliš grafického 
vyobrazení násilí, zranění atd., 
obsahu nabádajícího nebo přímo 
vyobrazujícího sebevraždu, 
explicitní nahoty, zakázána je také 
činnost protizákonných organizací 
a příspěvky schvalující jejich aktivity, 
stejně tak jako zločiny jako prodej 
zakázaného zboží nebo vyhrožování, 
stíhány jsou falešné účty vytvořené 
pro umělé navýšení počtu lajků 
některých příspěvků, podvodné 
účty rozesílající spamy a viry, ale 
také třeba fotografie upravené tak, 
aby vypadaly hůř než původně, dále 
nenávistné příspěvky vůči osobě 
kvůli rase, národnosti, náboženskému 
vyznání, tělesné či duševní vady, věku 
či nemoci. Zároveň se tyto platformy 
snaží (obzvlášť v posední době) 
mazat také dezinformační zprávy. 
Pro detailnější popis zakázaných 
aktivit a příspěvků doporučuji přečíst 
Pokyny pro komunitu, které jsou 
součástí Podmínek užívání libovolné 
sociální sítě, což je dokument veřejně 
dostupný online anebo přímo na 
daných sociálních sítích. Většina 
sociálních sítí (i internetových 

prohlížečů) pak nabízí dětské verze, 
které cenzurují obsah pro dospělé, 
který by jinak byl naprosto v souladu 
s pravidly provozovatele sociální sítě.

Správce má nejen právo příspěvek 
smazat, ale také penalizovat jeho 
autora: lze udělit pouze varování, 
ale také zablokovat na omezenou 
dobu uživateli účet, demonetizovat 
část jeho obsahu (je-li výdělečný 
především YouTube), a dokonce 
účet uživatele zcela smazat. Míra 
trestu záleží na závažnosti provinění 
a také na tom, zde je přestupek 
opakovaný. V případech, kdy si toho 
žádá zákon, správce sítě spolupracuje 
s policií. Kontrola obsahu se může 
lišit stát od státu v souvislosti 
s místní legislativou a požadavky 
vlády (např. v Rakousku, Německu 
a Francii platí zákaz publikace 
příspěvků popírajících Holokaust). 
Mezi vyspělými demokratickými 
zeměmi je svou vysokou mírou 
internetové cenzury – nejen na 
sociálních sítích – nechvalně proslulá 
Velká Británie, nicméně nemůže se 
ani zdaleka porovnávat s některými 
nedemokratickými státy, z nichž 
zmíníme například Čínu, kde je 
Facebook oficiálně zakázán už více 
než dvacet let. V případech zvláštního 
napětí společnost Facebook zřizuje 
speciální týmy určené k odstraňování 
nenávistných příspěvků jako 
například v případě současného 
konfliktu na Blízkém východě.

Jakým způsobem je 
kontrola prováděna?

Za účelem efektivní kontroly velkého 
množství příspěvků se pro tuto 
aktivitu používají algoritmy – slabá 
umělá inteligence, která je „naučena“, 
jak rozpoznávat hledaný obsah, ať už 
obrazový anebo textový, a to často 
ještě než je viditelný pro ostatní 
uživatele sociální sítě. Ačkoli se 
společnosti oficiálně snaží cenzuru 
provádět s ohledem na kulturu 
země či společenské skupiny, v níž 
se daný příspěvek objevuje, při 
neuvěřitelném množství uživatelů 
z celého světa používajících rozličné 
jazyky výskytu satiry, sarkasmu 
atd. a neschopnosti algoritmů 
vytušit kontext sdělení se nelze 
příliš podivovat faktu, že dochází 
k situacím, kdy je odstraněn obsah, 
který je naprosto nevinný, potažmo 
je odstraněn takový obsah, jehož 
odstranění by někdo mohl vnímat 
nikoli jako filtrování nezdravého 
obsahu, nýbrž úmyslnou, politicky 
motivovanou cenzuru (anebo naopak 
obsah, jenž by se dal považovat za 
škodlivý, zachycen není). Právě zde 
vzniká jedna z největších názorových 
třecích ploch, které dnes vyvolávají 
ve společnosti složité diskuse. Krom 
algoritmů přirozeně může jakýkoli 
příspěvek, který se mu nelíbí, nahlásit 
uživatel, to ovšem neznamená, že 
bude příspěvek automaticky smazán.

Všechny nahlášené příspěvky 
(ať už lidmi nebo algoritmy) jsou 
přezkoumávány lidmi. V některých 
případech se jedná přímo 
o zaměstnance provozovatele sociální 
sítě, v jiných nikoli.

76



Ať už protestujeme proti odebrání 
vlastního příspěvku, anebo proti 
neodebrání cizího námi nahlášeného 
příspěvku, máme (ačkoli ne 
vždy) právo na odvolání a žádost 
o přezkoumání. Zatímco služba 
YouTube dává možnost odvolání 
v jakémkoli případě, ale odvolat se lze 
vždy pouze jednou, Facebook nedává 
uživateli možnost kontroly obsahu 
ve 100% případů, nicméně pokud 
je případ přezkoumán a uživatel 
s rozhodnutím stále nesouhlasí, 
má možnost odvolat se k dozorčí 
radě, což je orgán spolupracující 
s Facebookem, který ovšem oficiálně 
do struktury společnosti nespadá 
a ani jí není financován, což má 
zajistit maximální objektivitu 
(Oversight Board). Facebook je 
povinen řídit se rozhodnutím dozorčí 
rady v každém případě s výjimkou 
případu, kdy by bylo rozhodnutí 
dozorčí rady v rozporu s legislativou 
státu, jehož občanů se rozhodnutí 
týká.

Jak se bránit v případě nesouhlasu 
s rozhodnutím administrátora sociální sítě?

Zdroje: Facebook (Centrum 
nápovědy), Oversight Board.com, 
YouTube (Pokyny pro komunitu, 
Nápověda YouTube, Smluvní 
podmínky), kanál Radovana 
Samotného, Wikipedie

Ačkoli je tedy systém poměrně 
komplexní, stále není v některých 

případech schopen bezchybně 
rozpoznat kontext či smysl sdělení, 

a dochází tak k relativně častým 
pochybením, a to nejen na straně 

automatických programů, ale i lidí. 
Ozývají se i takové hlasy, které 
varují před možností politické 

zaujatosti jednotlivých kontrolorů, 
ale především samotného vedení 

sociálních sítí. Pravidla pro 
kontrolu obsahu na sociálních 

sítích a případné povinnosti jejich 
provozovatelů zůstávají i nadále 

nedořešeným tématem, a to jak na 
úrovni společenského dilematu, tak 

na úrovni státních a nadnárodních 
celků (orgány EU se v letošním 

roce zabývají aplikací nových 
zákonů týkajících se povinností 
provozovatelů sociálních sítí při 

zpracovávání nahlášeného obsahu).

Personalizace
na sociálních sítích

Pojem personalizace jako takový v tištěných ani internetových 
slovnících nenajdeme. S určitostí však můžeme říci, že podstatné jméno 
personalizace je odvozeno od přídavného jména personalizovaný – 
zosobněný, zlidštěný nebo, překlopíme-li význam do světa internetu, 
určený konkrétní osobě.

Jak uvádí Milan Markovič na internetovém portálu Ecommerce Bridge: 
Personalizace je přizpůsobení služby, nabídky, zobrazení nebo produktu 
tak, aby vyhovovaly konkrétním jednotlivcům nebo skupinám.[1]

V praxi vám personalizace umožňuje takové samozřejmosti jako 
přizpůsobení vzhledu stránek – možnost spuštění tmavého režimu 
apod. – nebo automatické sledování vaší polohy pro přesnější 
informace o počasí v okolí. Ve zpravodajských aplikacích si, opět díky 
personalizaci, nastavíte druhy zpráv, o které máte zájem, a ty jsou vám 
následně ukazovány přednostně.

Kdo personalizaci řídí? Jak funguje? Čím je pro nás nebezpečná? Jak 
se před jejími negativními důsledky bránit? Na všechny tyto otázky 
naleznete v tomto článku.

Ať už se vám to líbí nebo ne, 
fenoménu personalizace se na 
sociálních sítích nevyhnete. 
Personalizace vašich profilů totiž 
začíná už samotnou registrací na 
novou platformu. Některé sociální 
sítě – např. Wattpad, Pinterest – se 
vás přímo zeptají, jaká témata vás 
baví a zajímají, jiným stačí informace 
o vašem datu narození, státní
příslušnosti či bydlišti – Facebook.

Sběr informací Možná se vám zdá, že takové 
informace nejsou příliš podstatné, ale 
ve světě marketingu se demografické 

údaje jako pohlaví, věk či nejvyšší 
dosažené vzdělání stávají mocnou

zbraní.

Nejvíce informací o sobě však 
prozradíte sami během používání 
dané sociální sítě skrze interakce. 

O čem mluvím? Každý lajk, čas 
strávený u konkrétního příspěvku/

videa, 
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Algoritmus je obecně řečeno soubor 
pravidel, která se využívají při 
výpočtech či jiných operací za účelem 
vyřešení konkrétního problému. 
Na internetu se s tímto pojmem 
setkáme nejen na sociálních sítích, 
ale například také u vyhledávačů. 
Algoritmus si můžeme představit 
jako návod k sestavení kola – návod 
se skládá z jednotlivých, podrobných 
kroků a pokud se jimi budeme řídit, 
na konci získáme nový produkt. 
Vyřešíme problém.

Každá sociální síť má vlastní 
algoritmus specificky uzpůsobený 
svým potřebám. Jedno však mají 
společné: jejich hlavním úkolem je 
zajistit, abychom na nich strávili co 
nejvíc času, co nejvíc interagovali, aby 
tak jejich majitelé vydělali co nejvíc 
peněz. Jednoduše řešeno, úkolem 
algoritmů je doporučovat nám 
příspěvky, o kterých si myslí, že jsou
pro nás ty nejatraktivnější. A právě 
k tomu využije nastřádané poznatky

Algoritmus

Známé rčení praví: „Sto lidí, sto 
chutí.“ A tak je tomu i na sociálních 

sítích. Jelikož algoritmus vytváří vaše 
zdi na základě věcí, které máte rádi – 

ať už se jedná o příspěvky vašich 
přátel nebo stránek, které se vám 

líbí –, a každý má rád něco jiného, 
zdi jednotlivých uživatelů se od sebe 
diametrálně liší. Každý si tak vytváří 

vlastní sociální bublinu – obklopí 
se takovou skupinou společnosti, 

s jejímiž názory souzní, a přestává se 
zajímat o myšlenky, názory a pocity 

lidí z odlišných sociálních bublin. 
Dochází tedy k rozdělení na osudové 

„my a oni“. K třaskavé situaci 
dochází ve chvíli, kdy se zkombinuje 

algoritmus a politika.

Představte si profily dvou dospělých 
osob. První smýšlí proevropsky, 

podporuje příchod emigrantů a je 
levicově orientovaná. Druhá naopak 

chce vystoupit z Evropské unie, 
uprchlíky odmítá a volí krajní pravici. 

Oba tito lidé každý den dostanou 
algoritmem naservírovanou dávku

informací podporující jejich pohled 
na svět, protože právě tyto příspěvky 

nejvíce lajkují, sdílí a komentují. 
Vzbuzují v nich nejsilnější emoce.

Sociální bubliny

komentář či sdílení o vás dokáže
prozradit, zda jste zadaní, pravidelně 
kouříte, jakého jste náboženského 
vyznání, nebo koho budete volit. 
Tyto údaje nejsou stoprocentně 
přesné, ale jejich vypovídající hodnota 
je velmi solidní a s narůstajícím 
počtem interakcí se jejich určitost 
zvyšuje. Velké množství informací 
o sobě poskytujeme také skrz různé 
kvízy „Kým bys byl jako historická 
osobnost“, které spousta lidí tak ráda 
vyplňuje.

Ale kam všechny tyto informace 
putují? Kdo s nimi nakládá? Odpověď 
je prostá:

z vašich interakcí, o nichž jsme 
hovořili výše.

Jak se algoritmus projevuje v realitě? 
Otevřete si vaši zeď na Facebooku, 

Instagramu nebo YouTube a zkuste 
ji porovnat se svým kamarádem, 

sousedem či náhodným člověkem 
na ulici. Máte ji každý úplně jinou? 

V tom případě vidíte výsledek 
fungujícího algoritmu. Ale jak je to 

možné?

V takové chvíli už nemůžeme mluvit 
o dvou sociálních bublinách, ale 
o dvou bublinách pravdy. V jejich 
důsledku vzniká iluze, že algoritmem 
vytvořená zeď, je realita, čehož lze 
jednoduše zneužít.

Vinit však nemůžeme samotné 
algoritmy – kvalitně naprogramovaný 
algoritmus nás může přivést k novým 
informacím, vzdělání, porozumění –, 
ale jeho tvůrce. Právě my, lidé, jsme je 
naprogramovali tak, aby generovaly 
co největší zisky, ne aby nám nabízely 
co nejrelevantnější obsah.

Cílená reklama

Jistě už jste se někdy v minulosti 
setkali s touto situací: vybírali jste 
na e-shopu například granule pro 
kočku. Zadali jste do vyhledávání 
její plemeno, velikost a věk, našly 
ty nejlepší a koupili je, načež vám 
ještě týden na většině stránek, které 
jste navštívili, vyskakovala reklama 
na podobné granule, misky, hračky, 
škrabadla… Jednoduše cokoli, co byste 
jako majitel kočky mohl potřebovat. 
Gratuluji vám, stali jste se obětí cílené 
reklamy.

Zacílení reklam v sobě kombinuje, 
stejně jako tvorba zdi na sociálních 
sítích, více principům, jejichž cílem 
je nabízet vám co nejrelevantnější 
obsah. Níže vám představím alespoň 
část z nich, konkrétně ty, které 
využívá Google Ads – internetové 
inzertní řešení, pomocí kterého firmy
propagují svoje produkty a služby ve 
Vyhledávání Google, na YouTube a na 
dalších webech po celém internetu.[2]

Algoritmus potřebuje nejprve zjistit, 
jaká témata vás zajímají. K tomu

potřebuje sledovat vaše jednání – 
na co v e-shopech klikáte, které 

produkty si prohlížíte, co jste umístili 
do košíku… Tato data se následně

připisují k vaší IP adrese, číslu, které 
identifikuje váš počítač/telefon/
tablet atd. v internetové síti. Aby 
vás mohl e-shop tímto způsobem 

sledovat, musíte souhlasit se sběrem 
cookies, které jsme detailně rozebírali 

v předchozím článku.

Když vás internet tímto způsobem 
„pozná“, dokáže vám nabídnout 

produkty, o které byste mohli mít 
zájem. První možností je dynamický 

remarketing, kdy se vám v reklamách 
zobrazují vámi preferované produkty 
s cenou nebo produkty jim podobné/

produkty, které s nimi souvisí. Pokud 
jste vyhledávali služby v určitém 

odvětví, reklamy vám pravděpodobně 
ukážou konkurenční firmu. Jestliže 
jste v minulosti vyhledávali dudlíky 

a dupačky, Google Ads vás nejspíš 
zavalí reklamami také na dětské 

hračky či plínky. Když internet 
odhalí, že se chystáte přestěhovat, 

připravte se na lavinu bannerů 
s nejmodernějšími kusy nábytku 

a osvětlení. Ukazuje vám věci, 
o které byste mohli mít zájem a které 

vyhledávají lidé jako vy.

U personalizace sortimentu to však 
nekončí. Následuje personalizace 

reklamy jako takové. Ať už se jedná 
o úpravu textu na základě vašeho 

pohlaví, zacílení na základě
zařízení, které používáte, nebo 

využití informací o vaší poloze, vše 
je využito k zatraktivnění reklamy. 
Díky všem těmto vychytávkám jste 

bombardováni slogany typu: „Máme 
designový obal pro váš iPhone 7!“
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Ochrana

Po dočtení tohoto článku možná 
máte chuť zrušit si účty na všech 
sociálních sítích a už nikdy neotevřít 
internetový prohlížeč. Bohužel, 
některým aspektům personalizace 
se jinak nevyhneme, ale stále zde 
existuje několik alternativ, jak 
její dopady zmírnit na minimum, 
a zároveň na sociálních sítích setrvat.

V případě sociálních bublin nemůžete 
zabránit jejich vzniku, ale můžete 
ovlivnit způsob, jakým se k nim 
postavíte. Když už teď víte, proč 
vznikají a jaké mohou mít dopady, 
zkuste si vaši bublinu občas alespoň 
trochu propíchnout. Rozšiřte si 
obzory, pobavte se s někým, kdo
má odlišný názor, prohlédněte 
si příspěvky od nového autora. 
Vystupte ze své komfortní zóny 
a nezapomínejte, že vaše zeď na 
Facebooku není komplexní realitou, 
ale pouze jejím odleskem.

V případě reklam existuje řešení 
hned několik. Nejextrémnějším je 
využití Adblocku. Jedná se o rozšíření 
webových prohlížečů (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Internet
Explorer a další), které blokuje část 
obsahu webový stránek – reklam. 
Jedná se o efektivní řešení, jak se 
zbavit úplně všech reklam, nejen
těch personalizovaných, někteří však 
toto řešení považují za nemorální. 
Reklamy jsou totiž často hlavní, 
ne-li jediným zdrojem příjmu pro 
internetové stránky/tvůrce na 
sociálních sítích a vy skrze jejich 
sledování platíte tvůrci za odvedenou 
práci.

nebo reklamou na nový developerský 
projekt „Jste jen pět minut od vašeho 
nového domova.“

Dále existuje několik možností, jak 
se zbavit pouze personalizovaných 

reklam, ale zároveň zůstávat vstřícný 
k spravedlivému ohodnocení autorů. 

První možností je na internetových 
stránkách povolovat pouze základní 

cookies potřebných k správnému 
fungování stránky. E-shop tak již 

nebude moci dále sledovat vaši 
aktivitu, tudíž nebude získávat data 

potřebná k vytvoření cílené reklamy. 
Pokud používáte internet v telefonu, 

je možné tvorbu personalizovaných 
reklam vypnout přímo v nastavení 
zařízení. U systému iOS by měl být 

postup následující: Nastavení – 
Soukromí – Reklama – Omezit 

sledování. U Androidu záleží na 
konkrétním modelu telefonu, dobré je 

v Nastavení hledat položku s názvem 
Google/Účet Google apod.

Další možností je používání 
internetových prohlížečů 

v anonymním režimu. Ten brání sběru 
dat v cookies a nesleduje ani neukládá 

historii vyhledávání. Jakmile se však 
a anonymním režimu přihlásíte do 

nějaké služby – profil na sociální síti, 
email – jste pomocí hardwarových 

a softwarových dat odhaleni.
Tento problém naštěstí vyřešily 

firmy se službou VPN. O co se 
jedná? VPN je virtuální soukromá 

síť, která nabízí anonymitu a více 
možností na internetu. Chrání vaše 

soukromí pomocí šifrování dat, které 
přesměrovává přes svůj server, díky 

čemuž nikdo nemůže zjistit vaši 
IP adresu. Vy si tak sami můžete 
nastavit, kde se chcete nacházet, 
což vám také dovolí prohlédnout 

si například také obsah, který je 
v České republice nebo Evropské 

unii zakázaný. Jeho nevýhodou je, 
že služby s VPN jsou na rozdíl od 

Adblocku placené.
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Časopis vznikl v rámci soutěže Spotřeba pro život 
vyhlášené organizací dTest.

Členy soutěžního týmu jsou:

Gabiel Pišvejc - Grafik a koordinátor

Dominika Odvárková - Redaktorka
Anna Reyttová - Redaktorka
David Jagrik - Redaktor

Všichni soutěžící jsou žáky pražské školy 
Gymnázium Budějovická ke dni 31. 5. 2021

Vydáno 31. 5. 2020 v nákladu 6 kusů.

Kontakt:
Appezpeci@gmail.com
Gabrielzelva@gmail.com
+420 604 717 288

Pociťujete závislost 
na obrazovce?

Naskenujte QR kód a přečtěte si o aplikacích, které 
vám pomohou ohlídat si za ní strávený čas!
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