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Napsat můžeš, poslat nemusíš
Pokud si vygooglíte slovo FACEBOOK, narazíte hned na několik článků, které tuto sociální síť odsuzují.
Narazíte tu na výrazy jako „ztráta soukromí“, „zneužívání osobních údajů“ a tak dále. Já osobně si myslím, že
riziko u facebooku je srovnatelné například s rizikem podepsání smlouvy. U smlouvy se říká: „podepsat můžeš,
přečíst musíš“ a záleží čistě na inteligenci člověka, jestli je schopen rizika pojmout a vyvarovat se před nimi. S
facebookem je to úplně stejné.

Uživatel s rozumem snadno pochopí, že facebook je nade vší pochybnost veřejným prostorem, jakýmsi
obřím billboardem, který visí nad jeho bydlištěm. Vyvěsil by kdokoli rozumný na takovou veřejnou
supernástěnku informace o tom, kde bydlí, kolik peněz má doma schovaných pod polštářem a že zítra půjde do
ČSOB v Praze 5 vybrat 10 000 a potom s nimi pojede v 12:03 tramvají číslo 7? Nebo fotografie, které z čisté
radosti nad novými plastovými čočkami v objektivu náhodou zachycují zrovna intimní partie jeho domácího
miláčka?

Jestliže ale uživatel rozum nemá a neuvědomuje si, že informace, které ukládá na internet, může ke své
potěše a radosti použít jakékoli individuum, měl by navštívit psychiatra. Možná by se v souvislosti s
takovými lidmi měla začít používat diagnóza „internetová nesvéprávnost“. Držitel takové diagnózy by pak směl
vstupovat na internet jen pod dozorem jím placeného IT kurátora. Naštěstí je facebook natolik inteligentně
vytvořen, že dokáže rozpoznat, kdo je případný přítel a kdo ne a tomu, koho jste si sami nepřidali do seznamu
přátel, žádné vaše osobní informace nezobrazí. Pokud si ovšem do svého seznamu přidáte člověka, kterého
neznáte a přitom zveřejňujete choulostivé informace, nepomůže vám už ani zázrak. Každý svého (ne)štěstí
strůjcem.

Děti x rodiče
Jinak je to, když facebook používá dítě, které ještě nedokáže posoudit všechna rizika. V tom případě za něj
ovšem nese zodpovědnost rodič, který musí umět posoudit, zdali je jeho dítě natolik inteligentní, že mu stačí
vysvětlit, jak se na facebooku chovat – ono to pochopí a bude to aplikovat, nebo že natolik inteligentní není a v
tom případně nemá na facebooku co dělat. V dnešní době je svět internetu pro naše ratolesti velmi nebezpečný a
ony, bohužel, nemají dost rozumu a zkušeností, aby dokázaly pochopit, proč nemůžou na internet napsat, že si
táta koupil nové auto za půl milionu a zatím si do něj nekoupil alarm. V tomto případě je tedy za dítě i za ztrátu
auta, do kterého už ten alarm rozhodně nemusí shánět, stoprocentně zodpovědný rodič.

