„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
Každý, kdo na facebooku zveřejňuje svoje myšlenky, informace o sobě a hlavně svoje fotografie, musí
počítat s tím, že i když má svůj profil sebelépe zabezpečený, k jeho údajům se může dostat kdokoliv.
Internet, a zejména sociální sítě, nejsou totiž žádnou soukromou složkou, žádný tajný deníček.
Facebook čítá několik miliard uživatelů a lidi mé generace, kteří nemají založen profil na facebooku,
jsou v dnešní době čiré výjimky. A ti, jejichž jmény se Zuckerbergova síť pyšní, dokážou zveřejnit
opravdu všechno. Přijde mi, jako kdyby někteří lidé, většinou bohužel dívky mého věku, nepřemýšlely
a vůbec jim nedocházelo, co si zveřejněním některých svých fotografií mohou způsobit.
Blboučkými třináctkami počínaje, exhibicionistickými dvacítkami konče.
Ano, holky, je pěkné se pochlubit, že jste byly minulé léto na dovolené v Egyptě. A že jste se tam měly
báječně. A že vám to v plavkách opravdu sluší, že jste tam chytly krásně snědé opálení… Ale že o tom
musí vědět všichni vaši „přátelé“? A nejen ti? Uvědomujete si vůbec, že kliknutím na tlačítko „sdílet“
si vás najednou každý může prohlédnout?
Ptáte se jak?
Úplně jednoduše! Vždyť je to tak banální, člověk nemusí být zrovna hacker, aby se dostal k cizím
fotografiím. Prostě stačí požádat někoho z vašich „přátel“: „Stáhni mi ty fotky, kde je v plavkách, a
dones mi je zítra na flashce!“
A bum, rázem se vaše fotografie z Egypta dostávají do rukou třeba vámi tolik neoblíbeného
spolužáka, který nejen že si je může prohlížet kdykoliv se mu zachce, ale ještě s nimi může nakládat
dle své libosti.
To znamená, že je může dále šířit, kopírovat svým známým a nebo zveřejnit úplně jinde.
Opravdu, dámy, teď se zkuste zamyslet. Jak byste se cítily, kdyby si vás celý svět mohl prohlížet
polonahou? A každý by mohl hodnotit, jak ploché je vaše bříško, že máte o něco širší zadek a že vaše
prsa by mohla být větší… Docela šílená představa, že? Jenže ke smůle nás všech není moc daleko od
reality. A někdy je dokonce skutečnost ještě horší.
Velké procento dívek se řídí heslem „čím větší výstřih na profilové fotce, tím líp“. A tak některé cpou
svoje prsa do objektivu foťáku tak, že jim tam pomalu ani není vidět obličej. A za jejich make‐up by se
nemusel stydět ani Johny Depp v Alence v říši divů. Holky, holky… Kdybyste měly aspoň vkus!
Některé z nich dokonce ani nepotřebují letět do Egypta, aby se odhodlaly zveřejnit na facebooku
svoje fotky v plavkách, popřípadě ve spodním prádle.
Člověk aby se kvůli tomu ani neodvažoval zapínat počítač! Pokud tedy ovšem není hormony
poblázněný adolescent, nebo úchylný čtyřicátník.
Pro takovéhle typy mají slečny připravenou mnohem větší chuťovku. Pózy v župánku v koupelně před
zrcadlem, fotky téměř nahoře bez a… A tak dále. Nechtějte po mně, abych to tu dále vypisovala.
Fajn, od tohoto tématu raději pryč. Přejdeme raději k tomu, jak aspoň trochu zmírnit nebezpečné
následky nerozvážného jednání. Napadá mě, že když už je někdo takový, a s klidem si vyvěsí na „zeď“
fotky v předchozím odstavci popsané, nemuselo by být od věci zavést takové zabezpečení vložených
snímků, aby se nemohly dále stahovat a kopírovat. Prostě by byly jen na prohlížení. (A to by u těch
„nahoře bez“ bohatě stačilo, nemyslíte?)
A ještě jedna věc. Každý by musel předem odsouhlasit uveřejnění fotografie, na které je zachycen,
když ho někdo označí. Nedocházelo by poté k takovým prekérním situacím, jako jsou nešťastně
zachycené fotky ze zábav, kde jste vyobrazeni, jak jako sotva patnáctiletí držíte v ruce pivo, nebo
třeba momentky z popůlnočních hodin, kdy jste to v podnapilém stavu rozjížděli na plese.

Prostě bych zavedla pravidlo, že když někdo z lidí, kteří jsou na fotce k vidění, nepovolí zveřejnění,
prostě smůla. Fotka nikde nebude. A hned by bylo bezpečněji!

