
SOUKROMÍ 

 

 Když se podíváme do kterékoli právnické odborné literatury, uvidíme, že „soukromí“ 
je samo o sobě velice snadno definovatelné. Soukromí v sobě skrývá mnoho příkladů, jak ho 
chápat, realizovat, hýčkat, rozvíjet, podporovat i narušovat. Pod tímto slovem si každý může 
představit něco jiného, odlišného. Někdo si soukromí váží a nechce ho ztratit. Pro některé je 
to vzdálený a cizí pojem a se svým soukromím dokonce obchoduje. Pro většinu z nás je však 
pocit soukromí samozřejmostí a potřebou.  

 Co je soukromí? Může to být i nedílná součást každého z nás. Může představovat 
určitý druh tajemství, právo na ochranu dat, osobních údajů, příběhy týkající se rodiny, přátel, 
obecněji řečeno, je to něco, co je pro nás vzácné, čeho si vážíme a co nechceme ztratit a před 
všemi prezentovat.  

 Kdy a za jakých situací toužíme po soukromí? Kdy ho potřebujeme? Myslím, že 
velkou roli hraje individualita a vlastnosti jedince. Někteří své pocity a myšlenky pečlivě 
chrání a střeží. Jiná skupina, např. herci a umělci, svá přání, bolesti, úspěchy, štěstí a lásky 
dokážou sdělit světu a podělit se o ně se svými fanoušky a obdivovateli, možná s komerčním 
záměrem.  

 Každý člověk potřebuje své vlastní soukromí, které ostatní respektují, a proto 
musíme respektovat i soukromí druhých. Přesto se v dnešní moderní době setkáváme 
i s porušováním této zásady. Můžeme mít někdy i pocit, že se o soukromí a klid připravujeme 
sami zveřejňováním osobních údajů hlavně na internetových dotaznících apod. Velkou 
zásluhu má však i technika a její rychlý vývoj, moderní doba a špatné vlastnosti lidí – 
zvědavost a závist. To vše ohrožuje naše soukromí, ale i samotnou osobnost. Ať už jsme 
kdekoli mimo domov, ocitáme se najednou ve společnosti lidí a někde v koutku duše se 
leckdo cítí velmi zranitelný a neklidný. Na každém kroku jsme sledováni, ať už několika páry 
očí kolemjdoucích lidí, ale třeba i bezpečnostními kamerami, které jsou dnes před každou 
významnou budovou, na ulici, na křižovatce, v obchodě. Slouží to vše jen k naší bezpečnosti? 
Jaká je pravděpodobnost zneužití pořízených materiálů?  

 V dnešní době je v domácnosti samozřejmostí počítač s velkou hrozbou jménem 
„internet“. Kdykoli může dojít k tomu, že si veškerá data nebo zprávy přečte nepovolaná 
osoba. Nezáleží na tom, zda jde o korespondenci mezi přáteli, nebo o data a osobní údaje, 
které jsme vyplnili k vyřízení různých žádostí nebo objednávek. Je dnes vůbec ještě něco 
bezpečné? 

  Jak jsem zmínila na začátku, pro většinu lidí je soukromí potřebnou samozřejmostí. 
Můžeme ho ale považovat za jistotu? Nikdy si nemůžeme být ničím jistí. Soukromím také ne, 
i když patří mezi základní lidské potřeby.  

 K životu je velmi důležité mít pocit soukromí, být respektován a respektovat druhé. 

 

 


