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SOCIÁLNÍ SÍŤ
• Internetová služba, která na základě registrace umožní vytvořit profil uživatele

• Profil, který si vytvoříte může být soukromý, nebo veřejný – Vy se rozhodnete, co Vaši
přátelé, nebo sledující uvidí – u soukromého účtu Vás musí nejprve požádat o přijetí

• Komunikace mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, událostí a v posledních letech i
marketingový nástroj pro propagaci a reklamu značek, produktů, nebo služeb

• Události- na sociální síti lze vytvořit svojí stránku a sdílet obsah s lidmi, kteří mají stejné
zájmy. Díky sociálním sítím se můžete dozvědět se o nejrůznějších školeních a workshopech,
nebo sami takovou událost uspořádat a dát o ní tímto způsobem vědět

• Fotky, videa, chat, videochat, živé vysílání, sdílení odkazů, statusů, nebo například
hlasových zpráv

• Sociální sítě lze používat ve formě aplikace na chytrém telefonu, nebo na PC



VŠECHNY FUNGUJÍ NA PODOBNÉM PRINCIPU

Založení profilu, vyplnění osobních údajů – vše je intuitivní a velmi jednoduché

• Do Instagramu i Pinterestu se lze přihlásit přes Facebook, nebo Google účet – není tedy nutné zakládat profil
na všech soc. sítích.

• Své příspěvky můžete plánovat

• Po přihlášení uvidíte:

• Váš profil – tady uvidíte vše, co sdílíte s okolím, můžete nastavit kdo uvidí Vaše příspěvky, fotky, videa,
odkazy

• Hlavní stránku – zde se zobrazují příspěvky od lidí, které sledujete (např. fotky, videa a odkazy) a
sponzorované příspěvky (reklama)

• Zprávy - přes sociální sítě si můžete s ostatními uživateli posílat zprávy – (Facebook Messenger,
Instagram – Direct Message, neboli DM, Pinterest – Doručené zprávy)

• Oznámení – jakmile Vás někdo začne sledovat, požádá Vás o přátelství, nebo Vám poště zprávu,
dostanete upozornění



BEZPEČNOST NA INTERNETU

• To, co na internetu sdílíte, už většinou nemůžete vzít zpět

• Při zakládání profilu udělujete souhlas s poskytnutím a ochranou osobních údajů, přesto ale sdílejte jen nejnutnější
informace (Neuvádějte na veřejném profilu telefonní číslo nebo adresu)

• Sociální sítě o Vás sbírají data na základě Vašeho souhlasu (přístup k fotkám, polohové údaje, přístup k
fotoaparátu a mikrofonu)

• Osobní údaje zadané při registraci mohou být lehce dohledány dalšími uživateli nebo mohou být v rámci
podmínek užívání předávány třetím stranám např. k marketingovým účelům

• Riziko poškození profesní image a ztráty soukromí – přemýšlejte co a kdy sdílíte na svých sociálních sítích

• Zahlcení informacemi, informační znečištění – velké množství informací každý den, ne všechny informace se
zakládají na pravdě



•Ochrana osobních údajů – GDPR v rámci sdílení obsahu ze školních aktivit dbejte na to, aby se na fotkách

neobjevovaly obličeje a jména dětí

• Pro ochranu svého profilu proti napadení, nebo případné krádeži je možné využít dvoufázového ověření

při přihlašování - spočívá v tom, že si zapnete nutnost zadat ověřovací kód při přihlášení odněkud, kde jste

se doposud nepřihlašovali. Kód vám přijde přes SMS na váš mobilní telefon



FACEBOOK 2004



FACEBOOK

Vznikl původně jako síť určená pro studenty Harvardu, nyní slouží jako platforma pro vytváření
osobních, firemních a skupinových profilů, propojování přátel a sdílení multimédií

• Lze vytvářet události a skupiny, nebo se připojit k již existujícím – na základě témat, která jsou Vám
blízká

• Fotografie lze komentovat a lze na nich také jednoduše označovat přátele za pomoci technologie
rozpoznávání obličejů, kteří pak dostanou oznámení, že se na dané fotce nacházejí

• Bazar – Marketplace je poměrně nová funkce k nákupu a prodeji nejrůznějších předmětů od ostatních
uživatelů tzv. online secondhand nebo bazar

• Like, komentář – u příspěvků, které se Vám líbí můžete dát palec nahoru, nebo příspěvek okomentovat

• Zrušení profilu na facebooku je náročné, ve většině případů se účet dá pouze deaktivovat





INSTAGRAM 2010



INSTAGRAM
Sociální síť, která vznikla především pro sdílení fotek

• zaregistrovat se můžete pomocí Facebooku, čísla mobilu nebo emailu a poté si stačí
už jen vytvořit uživatelské jméno a heslo

• jakmile máte vytvořený profil, můžete začít s úpravami. Základem je přidání
profilové fotografie, jméno či popis (BIO).

• nabízí možnost sledování přátel, známých osobností, cestovatelských profilů,
bloggerů, e-shopů, restaurací a dalších zajímavých profilů

• Like, Follow – u příspěvků můžete dát to se mi líbí, komentář, nebo profil sledovat

• pro šíření obsahu jsou tu zásadní hashtagy, tedy klíčová slova, přes ně je možné
procházet napříč uživateli nejrůznější témata a lokality např. #vyukavprirode
#roudnicenadlabem, atd.





PINTEREST 2010



PINTEREST
Pinterest je webová stránka, která svým uživatelům umožňuje zdarma vytvářet 
tematické nástěnky s obrázky či fotografiemi, které najdou online nebo je nahrají z 
vlastního počítače

• Uživatelé vytváří vlastní virtuální nástěnky („Boards“-Nástěnky), které obsahují 
jednotlivé obrázky („Pins“-Špendlíky). Nástěnky je možné ponechat veřejné (každý 
uživatel Pinterestu si je pak může prohlížet) nebo soukromé.

• Takto vytvořené kolekce (či nástěnky) mohou procházet ostatní uživatelé a jednotlivé 
obrázky z nich komentovat, označovat tlačítkem „Like“ nebo si je rovnou přidat do 
své vlastní online nástěnky





CANVA 2012



CANVA

online grafický editor k tvorbě a úpravě pozvánek, letáků, certifikátů, rozvrhu hodin 
a dalších materiálů 

- základní funkce jsou zdarma, za pokročilejší se již platí

- registrovat se můžete prostřednictvím Google účtu, Facebooku nebo e-mailu

- nabízí velké množství šablon, do kterých stačí přidat text





DĚKUJI ZA POZORNOST Tereza Jiroušová


