
Soukromí v současnosti 
 
Soukromí – tak to je něco, čeho bychom si měli vážit, ale co se dnes moc nebere na vědomí. 
Každý z nás má své chvilky, kdy chce být sám. Třeba jen potřebuje přemýšlet o něčem 
důležitém nebo si chce zazpívat a netouží po tom, aby ho někdo slyšel kvůli jeho falešnému 
zpěvu. Soukromí se asi nejvíce respektuje kupříkladu na záchodech nebo u zkoušecích 
kabinek v obchodech s oblečením. Ale i tam se najdou drobné nedostatky. Tak například 
mnoho záchodů stále nemá zámek, takže může kdokoliv třeba i omylem otevřít dveře, když je 
někdo uvnitř. Do zkoušecích kabinek je zase snadné nahlédnout. A vůbec. V současnosti nás 
velká spousta věcí o naše soukromí okrádá. V dnešním uspěchaném světě je těžké najít 
kouteček, kde budeme moment sami, nerušeni. A soukromí nemáme už pomalu ani u nás 
doma. Sousedka odnaproti, která zřejmě nemá co dělat, stále vyhlíží jestli se u nás v bytě 
neděje něco nového, co by jí mohlo ujít. Mladší bráška mi nakukuje do mých tajných deníčku, 
čte je schválně nahlas a dělá si z mých tajemství legraci. Na internetu nás špehují viry a 
postupně se dostávají do našich souborů, které nebyly pro cizí oči. Naše bytové družstvo kvůli 
vandalům nainstalovalo do výtahu a na chodby kamery. A tak se ptám, kde je dnes soukromí? 
Kam se hneme, všude samé kamery a další věci, které nás neustále sledují – každý náš pohyb. 
Občas si připadám, jako ten pokusný králík v krabičce, kterého vědci stále pozorují, jestli se 
nepohnul a jakmile se pohne, hned spustí poplach. Copak nikdo nechápe, co je to soukromí? 
Kdo alespoň na chvíli nezatoužil být slavným? Asi každý. Málo lidí si však uvědomuje, jak 
těžký mají celebrity život. Kam se hnou všude samí reportéři toužící po informacích. 
Nemůžou si ani normálně vyjít na procházku do parku, protože tím riskují, že by je někdo 
poznal a zavalily by je davy fanoušků toužících po autogramech. Navíc by naprosto jistě 
druhý den vyšla v novinách jejich fotka a krátký text o jejich návštěvě parku s pár 
domyšlenými drby. Slavní lidé jsou dvacet čtyři hodin denně přísně střeženi ochrankou, 
kdyby na ně chtěl někdo zaútočit. A přitom si skoro nikdo neuvědomuje, že celebrity jsou 
také normální lidé, kteří potřebují lásku, přátelství, útěchu a hlavně trochu soukromí. A tak se 
ptám, co je tohle za život? 
Otázkou je, jak problém s nedostatečným soukromím řešit. Nedá se přesně říct, kdo za to 
může. To už jen dnešní doba dohnala lidi k jeho nedodržování. Jedním z možných řešení je 
ukázat lidem, proč by si měli soukromí cenit a jak je důležité. Tím myslím například 
namalovat plakáty o soukromí a rozvěsit je třeba na pracovištích. Ti školou povinní by mohli 
udělat o soukromí referáty a přednést je ostatním dětem a učitelům. Můžete poslat článek o 
soukromí do novin, časopisů nebo ho můžete dát na nějaký větší internetový server, kde víte, 
že si ho přečte spoustu lidí. A asi právě proto jsem napsala tuto úvahu. Abych ukázala lidem, 
že soukromí je důležité a že si ho máme cenit. A tak doufám, že alespoň jeden jediný člověk 
po přečtení mé úvahy změnil názor na naše soukromí, které je den ode dne menší a menší. 
 


