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Základní statistické údaje:

● 590 mil. uživatelů internetu
● penetrace internetu: 44,1%



  

Uživatelé internetu využívající mobilní 
telefony k surfování



  

Penetrace internetu podle provincií

zdroj: Chinainternetwatch



  

Věková struktura
 uživatelů internetu
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Průměrný počet hodiny strávený za 
týden online 

2012

2013

19,8 20 20,2 20,4 20,6 20,8 21 21,2 21,4 21,6 21,8

zdroj: CNNIC



  

Hlavní způsoby využití internetu:
● instant messaging 84,2%
● internetový vyhledávač 79,6%
● online zpravodajství 78,0%
● online hudba 77,2%
● blog 68,0%
● online video 65,8%
● online hry 58,5%
● mikroblog 56,0%
● sociální sítě 48,8%

zdroj: CNNIC



  

3 oblasti ovlivňování online dění 
čínskou vládou:

1. Cenzura
● Projekt Zlatý štít  金盾工程 (aka „Velká čínská 

firewall“防火长城 )

- blokování IP-adres, filtrování DNS a URL
● blokování klíčových slov
● manuální filtrování obsahů 



  

Cenzura

● dle odhadů asi 2 mil. 
cenzorů



  

2. Zastrašování

● zatýkání známých bloggerů či online aktivistů            
● uzavírání blogů či mikroblogových účtů                     
● znejišťování online komunity                                       
●vede pravděpodobně k částečné sebecenzuře                 
      Ai Weiwei艾未未                                                     

 
                       



  

3. Propaganda:

● Internetoví komentátoři („strana 50 centů“ 五毛党 )

 



  

Google            -             Baidu

Facebook    -             Renren

Twitter             -            Sina Weibo

Youtube          -               Youku 

Skype        -                QQ

Wikipedia         -          Baidu baike



  

Obcházení restrikcí

● proxy servery
● využití zvláštních charakteristik čínského jazyka 

(homofony a homografy)

např.: „svoboda“ čínsky自由 ziyou     

nahrazeno:  目田 mutian 



  

Memy

● homofony: „říční krab“
● nebo:和谐

„ harmonizace“

= eufemismus pro   
cenzuru



  

● láma alpaka („trávo- 
bahenní kůň“)

●  – 肏你妈 vulgární 
nadávka



  

Fenomén mikroblog

●  wei boke微博客 = „mikro – blog“
● Twitter po nepokojích v provincii Xinjiang v 

červenci 2009 blokován
● 2 největší: Sina Weibo  新浪微博 a Tencent Weibo 
腾讯微博 , každý má 500 mil. registrovaných 
uživatelů

● Sina Weibo: velká města, Tencent Weibo: menší 
města

● nejčtenější mikroblog má herec Chen Kun  陈坤 s 
64.780.413 followery (stav: 18.11.2013)



  

● podobné funkce jako Twitter: postování a repostování 
krátkých zpráv („tweetů“)                                                

                
● omezení na 140 znaků, v čínském jazyce lze vyjádřit 

140 znaky více obsahu, než v jazycích užívací 
fonografické písmo                                             

● na rozdíl od Twitteru, možnost přímého vložení          
obrázku, videa, hudby

                                                    



  

Porovnání délky úryvku slavného monologu z „Hamleta“ 
v angličtině a čínštině na „tweety“

zdroj: Michal Anti, TED talk „Behind the Great Firewall of China“ 



  

Pestrá škála možností pro obohacení „tweetu“

Zdroj: Offbeatchina.com



  

Děkuji za pozornost.
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