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FACEBOOK
|
|

Počet aktivních uživatelů v ČR 3 943 240
1 561 160 uživatelů ve věku 13 – 24 let (rozpětí 12)
y
y
y

13 – 15 let 204 380 (rozpětí 3)
16 – 17 let 285 280 (rozpětí 2)
18 – 24 let 1 071 500 (rozpětí 7)

|

1 111 860 uživatelů ve věku 25 – 34 let (rozpětí 10)
1 156 740 uživatelů ve věku 35 – 64 let (rozpětí 30)
108 040 uživatelů ve věku 65 – 100 let

|

Značný nepoměr kategorií z hlediska aktivity na FB

|
|

Zdroj: www.socialbakers.com, data k 14.5.2013
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FACEBOOK – VĚK UŽIVATELŮ V ČR
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NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE III
Výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci
| Výzkum probíhal v roce 2011
| 10 830 respondentů ve věku 11 – 17 let
|

|

81,84 % respondentů má účet na Facebooku
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ZKUŠENOSTI RESPONDENTŮ UŽÍVAJÍCÍCH
FACEBOOK
26,3 % respondentů bylo pozváno na osobní
schůzku
| 34,22 % respondentů bylo slovně ponižováno,
uráženo či ztrapňováno
| 16,17 % respondentů bylo vyhrožováno
| 6,75 % respondentů bylo vydíráno
| 34,34 % respondentů zjistilo, že došlo k proniknutí
na jejich účet
| 12,07 % respondentů zažilo ponižování šířením
ztrapňující fotografie
| 5,73 % respondentů zažilo ponižování šířením
ztrapňující videonahrávky
|
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ČÍM MLADÍ UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
NEJČASTĚJI CHYBUJÍ?
Naivita a důvěřivost?
| Nižší smysl pro zodpovědnost?
|

y
|

„Žiju dneškem a neřeším to, co bude za 10 let.“

Sdílení osobních a citlivých dat – ochrana soukromí
y

Ochrana soukromí ne vůči okolnímu světu, ale vůči
např. rodičům

|

Rozlišení toho, co vhodné je a co není

|

Nechybují mladí více vzhledem k nedostatečné
opoře ze strany např. rodičů nebo učitelů?
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SOCIALWEB - SOCIALWORK
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JAK ČELIT RIZIKŮM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
|

Nedůvěřovat, ale prověřovat
y

|

Nikdy nemůžu vědět, kdo opravdu na druhé straně sedí
a jaké má úmysly. Navíc se lidé na internetu mohou
chovat jinak než v reálném životě.

Brát v potaz svou digitální stopu, kterou
zanechávám v prostředí internetu
y

Na internetu se chovám tak a vkládám na něj jen takový
obsah, kterého se nemusím obávat teď ani v
budoucnosti.
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JAK ČELIT RIZIKŮM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
|

Chránit si své soukromí
y

|

Rozlišení co je vhodné a co je nevhodné
y

|

Internet je veřejný prostor a je plný osob, které mi
mohou různými způsoby ublížit. Ochranou svého
soukromí, tak mohu výrazně zvýšit svou bezpečnost.
Cizímu člověku na ulici také nedám své telefonní číslo
nebo adresu domů.
Na internetu se chovám tak, že na něj nevkládám o
druhých lidech nic, co by mohlo ublížit mně samotnému.

Dostatečná opora
y

Pokud se setkám s něčím, co mě na internetu ohrožuje,
vím, že najdu dostatečnou oporu ze strany rodičů a
učitelů a vím, že existují takové instituce, které mi
pomohou problém vyřešit.
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MLÁDEŽNICKÝ PANEL NCBI
Sestaven z řad angažované mládeže
| Sdílí informace a názory pomáhající ke zkvalitnění
práce NCBI
| Podílí se na realizaci jednotlivých projektů a
kampaní
| Mgr. Jana V. Andresová - manažerka m. panelu
andresova@saferinternet.cz
|
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Roman Máca, maca@saferinternet.cz

| www.saferinternet.cz
| www.ncbi.cz
| www.bezpecne-online.cz
| www.horkalinka.net
| www.facebook.com/saferinternet.cz
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