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O užitečnosti a nebezpečnosti mobilních telefonů 

 
Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí, pokud: 

• mobila nevypínáte ani v noci; co kdyby vám někdo volal 
• máte headset stále v uchu, ale pro jistotu kontrolujete, jestli vám 

někdo nevolal 
• jediné, na co si u headsetu stěžujete, je, že ve spánku tlačí 
• mobil kontrolujete, i když vás ve tři v noci probudí močový měchýř 
• sny se vám zdají ve WAP protokolu 
 

Jakmile se některý jev stane předmětem lidové tvořivosti, je jasné, že 

už má ve společnosti své místo. Reflektovat působení mobilních telefonů 

na lidi a jejich chování považuji za poměrně složitý úkol, protože 

fenomén mobilu pronikl na všechna místa země, mezi příslušníky všech 

společenských a věkových skupin. Závislost na mobilním telefonu může 

vzniknout vlastně u kohokoli – i když lidé s menším finančním zázemím 

to mohou mít o něco těžší: přece jen, mobilní telefonování a další 

operace nejsou nejlevnější záležitostí. 

Pokud bych měla k mobilnímu telefonismu zaujmout vlastní 

stanovisko, bude poměrně jasné: ke svému telefonu mám intenzivní 

něžný vztah – i když pravda, tak daleko, jako někteří, kteří svůj přístroj 

už i pojmenovali (pokud možno zdrobnělinou), jsem se zatím nedostala. 

 

Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí, pokud: 
• síla signálu je nejdůležitějším měřítkem kvality restaurace 
• když už náhodou skončíte v restauraci, která není pokrytá vaším 

operátorem, začnete uvažovat o změně 
§ operátora 
§ restaurace 
§ mobilu 
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• navíc 
§ každých 10 minut vybíháte ven, jestli někdo nevolal 
§ každých 5 minut kontrolujete, jestli se signál náhodou neobjevil 
§ obejdete všechny stoly v restauraci, a pokud u některého signál 

objevíte,přesvědčujete ty, co u něj sedí, aby s s vámi vyměnili 
místo 

• být den bez mobilu je stejně příšerná představa jako ta, že zkrachoval 
váš operátor a vy jste musel přejít k tomu druhému, debilnímu, co 
nemá signál ani u vás na chalupě (což je orlí hnízdo v hodně 
hlubokém údolí na polské straně Sněžky) 

• při vypínání mobilu máte podobně nepříjemný pocit, jako byste 
dostával kopačky 

• když vám mobil začne hlásit vybité baterie, začnete okamžitě shánět 
způsob nabití, bez ohledu na investice; pokud nic neseženete a mobil 
se vám vypne, připadáte si, jako byste ztratil nejlepšího přítele 

• když už hrozí, že se vám mobil vypne, dohodnete se s podobně 
postiženým kamarádem a svoje hovory přesměrujete na něj 

 

Ano, je to tak, někteří z nás už velmi špatně snášejí pocit, že by 

nedejbože mohli zmeškat nějaký důležitý hovor nebo zásadní textovku. 

Pocit, že každého člověka můžete dostihnout kdykoli se nám zamane (a 

vyhubovat, kdykoli se u dovoláme až napotřetí), ten zná jistě každý, kdo 

přišel s mobily do styku. 

Myslím, že obrovským a oceněníhodným pokrokem v tomto směru je 

stále častější vibrační vyzvánění. Možnost být stále informován o dění 

v éteru, aniž by člověk vyzváněl nebo pípal, o evidenci z nějakých 

důvodů opravdu nezvednutelných hovorů nemluvě, ta umožní vyhnout 

se nenásilně shora popsaným pocitům. 

Mobilní telefon je opravdu člověku nejbližším, nejintimnějším přítelem, 

protože i ten, kdo není přímo ukázkovým závislákem, ho mívá téměř 

stále při sobě. Je to báječné, když při telefonování víte, že by přístroj 

neměla zvednout babička nebo teta z druhého kolena, která je zrovna na 

návštěvě – mobil je osobní, intimní, vlastní volajícímu i volanému. No 

prostě nejlepší přítel. Jako můj vlastní Siemens C35i. 
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Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí, pokud: 
• máte pocit, že na vás svět zapomněl, když jste v poslední půlhodině 

nedostal ani jednu SMS zprávu 
• rozesíláte SMS a voláte na všechna čísla v seznamu, když nikdo 

nevolá vám 
• napsání SMS zprávy v plné délce 160 znaků (nebo i víc J) vám trvá 

méně než minutu a s ostatními podobně postiženými v tom dokonce 
soutěžíte 

 

SMS, SMSka neboli textovka. Ó ano, ona se stala nepřehlédnutelnou 

součástí života i těch nejméně postižených mobilistů. S tou jejich 

používáním by se to nemělo přehánět (je ovšem příjemné, že v západní 

Evropě na to už zahajují odvykací kúry), a ani v Anglii vznikající 

newspeak mně jako částečnému jazykovému puristovi není příliš 

sympatický, mají ovšem proti telefonování řadu neocenitelných výhod. Já 

sama oceňuji, když mě v intimních situacích (například ve vaně nebo při 

sledování televize) nevyrušují příchozí hovory, ale pouze textové zprávy, 

jejichž zodpovězení mohu libovolně odložit. Tímto způsobem – stejně 

jako vhodným odmítáním hovorů – je rovněž možné volajícího (zvláště 

je-li závislákem) rozdráždit až k nepříčetnosti. postupně se stává 

nesnesitelným pocit, že v libovolném okamžiku nemůžeme kontrolovat 

aktivitu toho druhého. 

Na textové zprávy ovšem jinak nedám dopustit. Je to jeden 

z nejpříjemnějších způsobů, jak někomu sdělit slůvka v dnešní cynické 

době až nepřiměřeně vřelá, nebo naopak něco, co si jinak lidé za 

rámeček nedávají. Vyhnout se riziku bezprostřední slovní, respektive 

ruční reakce, která hrozí při kontaktu telefonním či osobním, je možnost 

velmi lákavá. 
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Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí, pokud: 

• vaše nejoblíbenější téma konverzace je, kde je jaký signál 
• vášnivé debaty jste schopen pouze tehdy, když se porovnávají 

jednotlivé mobily 
• znáte nazpaměť parametry vašeho přístroje, abyste mohl 

kvalifikovaně argumentovat na vaše nejoblíbenější téma 
• ostatní mobily jste schopen poznat bez brýlí na vzdálenost 10 metrů, 

přestože máte od psaní SMS 5 dioptrií 
• půl roku předem víte o novinkách, které se chystají, a už šetříte na 

mobil, který to bude umět využít 
 

Je pravda, že když už opravdu zábava definitivně zmrzne, téma 

„mobil“ vždycky konverzaci rozproudí. Koneckonců, každý z nás má 

mobil, a kdo ho nemá, ten má nějakého příbuzného, který ho koupil, 

prodal, změnil operátora, má s ním nějaké problémy, uvažuje o koupi, 

nebo mu ho aspoň nedávno ukradli. Jedná se přitom o téma, které není 

nijak zvlášť kontroverzní, a přitom vystačí na hodiny. A hodiny... 

Aby ale nedošlo k mýlce – zrovna tohle já na telefonech oceňuji, není 

to podle mě problém. Je velmi příjemné, když máte stále v záloze téma, 

kterým – s největší pravděpodobností – nenaštvete (jako třeba řečmi o 

politice), neurazíte (ve společnosti nikdy nevíte, koho se může dotknout 

vaše poznámka o kosmetice nebo přípravku proti lupům), nebudete 

vypadat jako člověk, co si rád honí triko (oproti tomu, když začnete 

zasvěceně mluvit o svém oblíbeném filozofovi nebo moderním malíři), 

jako domácí puťka nebo kutil (když vytáhnete babiččin recept na 

báječnou cmundu), a možná ani ne jako vejtaha (s novou hifi soupravou 

nebo mercedesem). Navíc k navazování nových známostí je konverzace 

o mobilech přímo ideální příležitostí. 

Ovšem, nic se nesmí přehánět (Na mobilech jste závislí, pokud si 

v hospodě posíláte zprávy s kamarády, kteří s vámi sedí u jednoho 

stolu.) Tento postup jsem sice několikrát zažila, ale pouze v tak 
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speciálních situacích, kdy jsme chtěli vyzkoušet, jestli je hravá obrázková 

zpráva přenosná na jinou značku telefonu, jestli doručuje rychleji Paegas 

nebo Oskar (majitelů Eurotelu je mezi mládeží podle mých zkušeností 

minimum), nebo jestli dvě čárky signálu jsou pro textovku dost – což 

jsou, jistě uznáte, velmi závažné důvody. Vrcholem podobných aktivit ale 

byla situace při výuce počítačů, kdy si dvojice šikovnějších ve volném 

čase mezi řešením úkolů posílala SMSky z internetu na mobil na druhém 

konci učebny. 

 
Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí, pokud: 

• tvar vaší ruky se dokonale přizpůsobil tvaru vašeho mobilu a vy to 
dáváte za příklad ostatním 

• vám váš kamarád pošle svoje číslo a vy uvažujete, koho smažete, 
protože už máte všech 250 paměťových míst plných 

• vidíte-li na ulici nádhernou ženu, váš první pohled padne na to, jaký 
typ přístroje má, a první myšlenka je na jejího operátora 

• místo dovolené vybíráte podle síly signálu 
• mezi dvěma sousty na obědě si vzpomenete, že máte komusi zavolat, 

a okamžitě přestáváte jíst 
• nejhorší nadávka, jakou znáte, je „Ty seš blbej jak Motorola d160!“ 
 

Tato snůška nesourodých poznámek pouze výmluvně ilustruje, do 

jakých životních situací může mobilní telefon zasáhnout. Zřejmě jen 

omylem si pozornost nezískaly již zmíněné intimní situace, telefonování 

v obchodech, v dopravních prostředcích, na přednáškách a jinde. 

Přitom například v obchodech je mobilní telefon neocenitelný. 

Možnost konzultovat vybírané zboží přímo při chůzi podle regálu 

využívám hojně a s povděkem. Pravda, bývá to nejčastěji 

v supermarketech – menší obchody si většinou žádají, abych o něco 

poodešla nebo vyřešila problém textovkou. 

I v dopravních prostředcích se telefon hodí. Můžu si například 

popovídat s někým, na koho jinak nemám volno – nač ztrácet 

drahocenné minuty, že. A naopak, s despektem vzpomínám na doby, 
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kdy se vedle mě dvě kamarádky nebo pán s manželkou bavili o čemkoli: 

poslouchání cizích rozhovorů v situaci, kdy slyšíte oba mluvčí, je 

v zásadě nudné. Neznám všem lepší zábavu na sezení v tramvaji než 

zapojení fantazie na plné obrátky při přemýšlení, proč se ta slečna tak 

chichotala, když říkala, že s Petrem tam přece nemůže jít, leda by si 

vzala tu druhou sukni. (O užitečnosti mobilu v dopravním prostředku, 

jakým je havarovaný nebo nepojízdný automobil ani nemluvím.) 

 
Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí pokud: 

• zvonění svého mobilu poznáte i na koncertě skupiny Metallica 
• nejvíc vás někdo naštve, když si nastaví stejný druh zvonění, jako 

máte vy 
 

V tomto budě musím konstatovat, že závislá rozhodně nejsem, a ani 

část mého okolí nikoli. V situaci, kdy jsme se sešli v počtu čtyř osob a 

pěti mobilů plus jedné pevné linky, nebylo zazvonění, abychom sebou 

netrhli všichni. Někteří z nás byli zmateni zejména proto, že zvonění 

podle nálady velmi často mění, a tak si chvílemi nepamatují, který že 

zvuk je vlastně jejich. 

Je ale pravda, že mnohé projevy mobilních telefonů mohou být velmi 

protivné. Pokud je na otravnou melodii nastaveno buzení, má to svou 

logiku, když ale někteří lidé nastavují hlášení textové zprávy způsobem, 

který vzbudí jeho i obyvatele přilehlých ložnic, je to aktivita nanejvýš 

opovrženíhodná. 

A nebo přednáška! O přednáškách mobily miluju. Za mladých let 

blahé paměti jsme mívali digihry, vyměňovali jsme si pod lavicí známky, 

prali jsme se, posílali jsme si psaníčka nebo jsme se jen tak bavili. Na 

vysoké škole některé z těchto aktivit jaksi nepřichází v úvahu, a pokud 

jde o takové bavení, řada pedagogů je nesnáší příliš klidně. Proto je 

psaní textovek poměrně příjemnou alternativou. Neměly by teda při 
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příchodu pípat, ale jinak… co se dá dělat lepšího? Můžu si mamince 

postěžovat, proč jsem si proboha tak hloupý předmět volila, přeptat se 

bratra, co mám koupit k večeři nebo si vybrat z večerního programu kin. 

Pedagog mě nemusí ani vnímat. 

Zábavné jsou rovněž situace, kdy některý z posluchačů uprostřed 

pedagogovy věty najednou vyběhne z místnosti s mobilem u ucha. Když 

sedí u dveří, tak to myslím nevadí, ale najdou se i tací, kteří považují za 

své přirozené právo nechat si zazvonit telefon při přednášce, pokud jde o 

něco důležitého. Když kolegyně na semináři takto vyběhla dokonce 

dvakrát, mísily se v nás obavy o její zdravý rozum a o její osud u 

zkoušky. 

 
Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí, pokud: 

• se vám třesou ruce, když už jste pět minut nevytáčeli žádné číslo 
• pokud je účet za poslední měsíc čtyřmístná částka, podivujete se, jak 

jste málo volali 
 

Mobil je prostě svůdně kouzelná krabička. Díky němu dnes máme 

možnost být ostatním blíž než kdy dřív, ovšem, je to otázka míry. Jako 

ostatně vždycky – o  jednom z prvních vynálezů lidstva říká lidová 

moudrost: Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Já na svůj přístroj 

nedám dopustit a připadala bych si bez něj už jako bez ruky; stejně 

dobře ale vím, že počet provolaných minut bude stále růst, že počet 

poslaných textovek bude stále růst, že počet léčebných lůžek pro závislé 

na mobilní komunikaci bude stále růst… Problém je vždycky v lidech, ne 

ve věci.  

 

 Z lidové tvořivosti – Na mobilu jste závislí pokud: 
• posmíváte se lidem s mobilem horším, než jaký máte vy 
• s lidmi bez mobilu se nebavíte vůbec 


