Soukromí
Soukromí. Pouhé slovo, deníček pečlivě uschovaný v matraci dívčí postele, či důležité
osobní dokumenty? Každý to vidíme jinak.
Mě tato z počátku vcelku nudná úvaha zadaná školou dovedla k celkem zajímavému
zamyšlení a rozhodla jsem se soukromí přiblížit s podtématem - soukromí ve 21. století.
V dnešní době, jsou lidé posedlí cizím soukromím. Tedy „drbama“ .Je jedno jestli ta nová
nájemnice ze sedmého patra má zase novýho chlapa, nebo jestli se ten chlápek odnaproti
rozvádí, ale ač mnoho z nás tvrdí, že jeho to rozhodně nezajímá, nejspíš nemluví pravdu.
V dnešní době je celkem obtížné si nějaké to soukromí udržet. Často je to hlavně soukromí
celebrit, se kterým se občas i nedobrovolně setkáváme a to prostřednictvím médií. Kdo by
přehlédl ty obrovské titulky, které vídáme ve větších obchodech či trafikách. Tyto titulky,
které náš mozek vyhodnotí jako zajímavé nás přitahují blíž a nutí nás si vybrané noviny
koupit. Chceme vědět víc. Nejsou to jen noviny vykukující na nás z trafik, které nám tyto
soukromé věci ze života jiných podstrkují. Jsou to rádia, televize dokonce i internet.
Stačí dvakrát kliknout na prohlížeč obstarávající naší domácnosti zobrazení internetu a již na
námi zvolené domovské stránce se kromě výzvy ke přihlášení na e-mail, či možnosti
vyhledávání prakticky všeho zobrazí mnoho zmiňovaných „perliček“ ze života slavných.
Konečně se také dostávám k celosvětově známému monumentu zbytečnosti a ztráty času
zvanému facebook. Možná si říkáte, že tohle už tu přeci párkrát bylo akorát v podobě my
space.com, lidé.cz, či libimseti.cz – vlna obludných zbytečností, umožňující komunikaci
s jinými uživateli v podobě internetového serveru. Říkáte si, že je to totéž akorát se teď tato
davová posedlost jmenuje trochu jinak. Ano, základ je totožný, ale v něčem facebook tyto své
předchůdce velikým obloukem obešel a přišel s mnohem většími nároky než již jiné
zmiňované internetové komunity. Časům, kdy byly tyto zmiňované společnosti živých bytostí
plné honzíků25, e.v.i.č.e.k. či jiných nicků neomezených možností odzvonilo. Právě
facebook, který se pase po našem soukromí přichází s nutností zveřejnění svého jména i
příjmení. Ale je opravdu tak nutné zveřejňovat své jméno, příjmení, bydliště, fotografií,
zaměstnání či zveřejnění právě provozované činnosti. Je to opravdu tak moc důležité? a v čem
tedy pak spočívá soukromí lidí vlastnících facebook?
Například před nedávnem mě ohromil kamarád, samozřejmě „jeden z nich“, zařazený mezi
zaslepené a posedlé lidi mrhající čas právě mezi touto komunitou, když při posezení za
účelem odpočinku v nákupním centru vytáhl mobilní telefon s cílem připojit se na právě na
facebook. Při mém zvědavém náhledu přes jeho rameno jsem zpozorovala, že kamarád
brouzdá na stránce této příšernosti a nadšeně něco píše do jakési kolonky. Později jsem
zjistila, že kolonka nese otázku:co právě dělám? „jsem venku“ doplnil, jako by to pro něj bylo
důležité aby to každý věděl.. K sakru proč? Prolítlo mi hlavou. Udivoval mě nejen smysl této
kolonky, ale i zároveň jeho elán a nadšení vůbec to tam psát. Proč by někdo měl vědět, že on
je zrovna venku a proč by to někoho mělo vůbec zajímat? Proč se pro někoho stává tak
důležité že má někdo novou fotku, nový status, či že si do přátel uložil někoho nového?
Lidé se pouze nechávají strhávat davem. Protože když má facebook Jirka, Jana, Pepa i
Julča, musim ho mít i já! Lidské vnímání soukromí se postupně obrušuje aniž by jim vadilo,
že někdo cizí, kdo sem tam umí kliknout myší může zjistit takřka cokoli.
Troufám si říct, že v dnešním světě pojem soukromí přestává něco znamenat.

