Moje soukromí, nekoukat, nešťourat
Problematika sociálních sítí
Sociální sítě jsou dnes velmi probíraným tématem. Jaké výhody má pravidelné navštěvování
sociálních sítí? V dnešní době vlastní bezesporu většina mladých lidí účet na sociálních sítích,
především Facebook je velice populární. I já sama mám účet na Facebooku. Musím uznat, že
komunikace přes něj je výhodná. Od doby, kdy účet využívám, jsou moje náklady za telefon nižší,
protože většina mých spolužáků, se kterými si dopisujeme, je k zastihnutí online.
Jsem zastáncem názoru, že sociální sítě nejsou špatné, pokud se člověk řídí určitými pravidly.
Já sama je dodržuji, a zatím se mi žádná negativní zkušenost nestala a doufám, že ani nestane. A jaká
pravidla mám na mysli? Mnoho mladistvých si neuvědomuje, že sociální síť není moderní obdoba
deníku, do kterého si dříve mohli psát a schovat ho pod polštář, kde zůstala všechna tajemství ukryta.
Ať už se to týká vyplnění veškerých osobních údajů do profilu, přidávání nevhodných statusů či fotek.
Co jednou uživatel na svůj účet nahraje, to už nikdy nebude moci nenávratně smazat.
Také by si všichni měli uvědomit, že potvrzení žádosti o přátelství od každého člověka, který jim ji
pošle, není rozumným nápadem. Nikdy nevím, kdo sedí za počítačem „na druhé straně“ a jaké má
úmysly. Moje přátele tvoří zhruba 200 lidí, se kterými se znám osobně.
Na co by člověk ‐ jako uživatel sociální sítě ‐ neměl zapomínat? Ačkoliv žijeme v technicky
vyspělé době, každý by měl pamatovat na to, že za počítačem nemusí prosedět veškerý svůj volný čas
s virtuálními kamarády. Ano, i já patřím mezi ty, kterým Facebook „sebere“ několik hodin denně, ale
aspoň o víkendech se snažím netrávit zde většinu dne. Raději zajdu se psem na procházku do lesa či
podnikneme výlet s přáteli. Tento způsob trávení volného času mi totiž přijde mnohem smysluplnější.
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