DĚTI A FACEBOOK
VÝSLEDKY VÝZKUMU ČESKÉ DĚTI A FACEBOOK
Co víme o Facebooku?
Sociální síť Facebook představuje
největší sociální síť světa, kterou
využívá více než 1,5 miliardy uživatelů,
což představuje přibližně polovinu
světové populace lidí s přístupem na
internet. Facebook je oblíbený nejen
u dospělých, ale také
dětí, které Facebook
aktivně využívají již od útlého věku.

Kdy začínají děti aktivně používat Facebook?
Minimální povolená věková hranice pro vstup na Facebook je
13 let věku, nicméně Facebook používají samozřejmě i děti mladší.
Dle výsledků výzkumu realizovaném na vzorku více než 1200 českých
dětí lze odhadnout, že více než polovina dětí ve věku 9-12 let
Facebook aktivně využívá (59,3 %).

Vědí rodiče, že má jejich dítě účet na Facebooku?
92 % dětí potvrzuje, že jejich rodiče vědí, že mají účet na
Facebooku. Rodiče však často nevědí, že má jejich dítě na
Facebooku účtů více, 15,58 % českých dětí má na Facebooku 2-3
účty, 12 % dětí pak potvrzuje, že má na Facebooku falešný účet,
o kterém rodiče nevědí. V řadě případů si děti také vytvářejí profily
osob opačného pohlaví a pokoušejí se kontaktovat své spolužáky,
ale také neznámé uživatele.

Proč si děti zakládají na Facebooku účty?
Základní motivací dítěte je mít možnost komunikovat se svými
kamarády a udržovat s nimi kontakt. Mezi další důvody patří
hraní her, seznamování, sdílení fotografií a vídeí a v neposlední řadě
také, protože „je to móda a trend“.

Další informace naleznete na internetové adrese
www.e-bezpeci.cz/facebook2015
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Jak je to vlastně s facebookovými přáteli
České děti mají na Facebooku průměrně 194 přátel, přičemž 36,6 %
českých dětí nezná všechny své facebookové přátele. Děti si mezi
přátele přidávají nejenom osoby, které znají z reálného
světa, ale také své internetové kamarády s neověřenou
identitou. Tito „přátelé“ pak získávají přístup k soukromým
informacím, které děti sdílení na svých profilech (statuty, fotografie,
videa apod.). V řadě případů mají děti na svůj profil připojeno více než
1000 přátel (z nich znají osobně cca 10 %). Více než polovina českých
dětí (56,5 %) má mezi přáteli své rodiče.

Riziková komunikace na Facebooku
Komunikace dítěte s neznámým člověkem může být riziková
– což potvrzují také žádosti facebookových přátel:
31 % dětí bylo osloveno, aby neznámému poslalo
fotografii svého obličeje, 18 % aby se ukázalo na
webkameře, 10 % aby poslalo fotografii, na které je
nahé, 6 % aby se svléklo před webkamerou.

Provozují děti na Facebooku také sexting?
Dobrovolné sdílení vlastních intimních
materiálů (tzv. sexting) provozuje přibližně
7-9 % českých dětí – v prostředí
Facebooku pak sdílení a šíření intimních
materiálů potvrzuje 4,1 % dětí.
Děti tyto fotografie obvykle pořizují zcela
dobrovolně – velmi často v rámci
partnerských vztahů. Existují však také
situace, kdy bylo dítě ke sdílení intimního
materiálu přinuceno dospělou osobou
maskovanou za profil dítěte.

Tento materiál vznikl v rámci projektu Buď v bezpečí,
realizovaným Policejním prezidiem ČR a projektem E-Bezpečí.

