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Sociální sítě 

Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - teorie 

Anotace:   

  1. Výhody a nevýhody sociální sítě 

 (žáci diskutují nad daným tématem) 

  2. Samostatná práce ve Wordu vytvořit souhrn důležitých 

 informací s pomocí internetu.    

  3. Shrnutí všech důležitých informací do této prezentace. 



Sociální sítě 

Výhody a nevýhody 



Sociální sítě (anglicky Social 

Networks) 

-  jsou servery, pomoci nichž mezi sebou 

mohou uživatelé například komunikovat, 

sdílet fotky a videa, plánovat akce a srazy, 

hrát hry, seznamovat se atd. 



Ve světě 
 Za první sociální síť se považuje www.sixdegrees.com, která vznikla roku 1997. 

 Naymz je sociální síť určená pro udržování a navazování obchodních kontaktů.  

 Xingje sítí pro profesionály a správu jejich kontaktů. Používá ji asi 7 milionů lidí, 
centrála je trochu netradičně v Německu.  

 Bebo je klasickou sociální sítí, oblíbenou hlavně v Severní Americe a anglicky 
hovořících zemích. Vznikla v roce 2005, v březnu roku 2008 došlo k akvizici 
mediálním gigantem AOL za neuvěřitelných 850 milionů dolarů. 

 Classmates je službou, jejíž místní verzi známe jako Spolužáci.cz. Classmates 
založil v roce 1995 Randy Conrads jako místo, kde se budou po letech potkávat 
spolužáci od školky až po vysokou školu. Po úspěchu v USA a v Kanadě vznikly 
i evropské mutace, například v Německu, Francii, Rakousku nebo ve Švédsku. 
Projekt Classmates vlastní od roku 2004 společnost United Online. 

 Friendster je další typickou americkou sociální sítí. Je velmi populární v Asii. 
Friendster vznikl v roce 2002. Friendster používá asi 90 milionů lidí. 

 Hi5 je stejně jako ostatní sociální weby na špičce návštěvnosti, používá ho 60 milionů 
lidí. Hi5 je populární i v Evropě, zejména ve východních zemích. 

 Blackplanet je síť určená pro Afroameričany a jejich přátele. Světlo světa spatřila už 
v roce 1999, což z ní činí jednu z nejdéle fungujících sociálních sítí. Uživatelé se 
slučují do skupin a sdílejí obsah, síť slouží také ke hledání krajanů mezi emigranty. 



Nejznámější 

 Facebook – vznikla v roce 2004 původně jako síť určená pro studenty Harvardské 
univerzity, slouží jako platforma pro vytváření osobních, firemních a skupinových 
profilů a propojování přátel, dále jako herní server, pro internetová fóra, pro ukládání 
a sdílení multimédií. 

 Google+ - vznikla v roce 2011 jako obdoba sítě Facebook, kde hlavní rozdíl spočívá 
v nastavení sdílení přes tzv. kruhy, do kterých si lze rozdělit jednotlivé osoby a sdílet 
dané věci jen s těmi, pro které to má přínos, nebo se jich to týká. 

 Myspace – vznikla v roce 2003 a slouží jako sociální síť, pro internetové profily lidí, 
pro ukládání a sdílení multimédií, druhá nejpoužívanější sociální síť na světě, patří 
společnosti News Corporation, kterou vlastní Rupert Murdoch 

 Twitter – vznikla v roce 2006 a slouží především pro mikroblogy 

 LinkedIn – vznikla v roce 2003, slouží pro internetové profily a pro pracovní 
životopisy, je to pracovní sociální síť, mnohým světovým zaměstnavatelům stačí 
místo životopisu poslat odkaz na profil na LinkedIn, zajímavá je možnost vystavení 
referencí o podrobnostech spolupráce s kolegy z LinkedIn 

 



České sociální sítě 

 Lidé.cz – slouží internetové fórum, pro internetové 
profily především lidí, pro blogy, jako chatovací server, 
jako internetová seznamka, pro internetové kurzy, pro 
ukládání a sdílení fotografií, tento server je uživatelsky 
spojen se sociální sítí Spolužáci.cz 

 Spolužáci.cz – slouží pro internetové profily, pro 
ukládání a sdílení multimédií, jako chatovací server, je 
určen pro spolužáky a bývalé spolužáky, tento server je 
uživatelsky spojen se serverem Lidé.cz, obdoba 
amerického Classmates 

 Líbímseti.cz – slouží pro internetové profily lidí, jako 
internetová seznamka, jako chatovací server, pro blogy 

 



Rady pro bezpečné používání 
sociálních sítí 

1. Neuvádějte na veřejném profilu telefonní číslo nebo adresu. 

2. Neposílejte nikomu svoji intimní fotografii, nikdy nevíte, kde se může objevit. 

3. Udržujte hesla (k e-mailu i jiná) v tajnosti, nesdělujte je ani osobě blízké či 
kolegovi v práci. 

4. Nikdy neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. 

5. Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom neřekli někomu 
jinému. 

6. Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte. 

7. Když s někým nechcete komunikovat, nekomunikujte. 

8. Nesdělujte informace typu, kdy jedete na dovolenou, po návratu by vás 
mohlo čekat překvapení. 

9. při používání webové kamery buďte obezřetní, kdokoli může na druhé 
straně hovor nahrávat. 

10. Než cokoli potvrdíte, přečtěte si podmínky užívání. 



Výhody 

 

 Seznámení s různými lidmi z různých kontinentů  

 Komunikace mezi lidmi 

 Komunikace mezi firmami 

 možnost seznámit se s novými lidmi, utužovat vztah 
mezi lidmi, které již známe, sdělovat si různé potřebné 
informace (např. do školy, do práce), domlouvají se na 
různé akce a často jen chatovat a zabít nudu. 
Rovnocenné postavení uživatelů. Uživatel není zatížen 
svým vzhledem, věkem, rasou,výší příjmu a dalšími 
okolnostmi, které by ho mohly v reálném světě 
ovlivňovat. 



Nevýhody 

 

 Ztráta soukromí 

 Možnost získání vašich informací kýmkoli 

 Zveřejňovaní informací 

 Počítačové viry 

 Závislost. 

 Zneužívání cizích osobních údajů 

 Nabourání do účtu 

 Šikana 

 Profil na „FB“ nelze odstranit, lze pouze deaktivovat 

 Jako nevýhodu vidím to, že si tam můžeme přidat někoho velmi 
pochybného, trávit na sociálních sítích moc času, spam, viry, 
dozvědět se o sobě i věci, které bych se nikdy dozvědět neměla 
nebo spíš nechtěla. 

 



Názor žákyně 

Můj názor: Já osobně vidím v sociálních sítích spíše výhody, protože je 
sama hojně využívám (konkrétně facebook a lidé.cz). Mohu si zde 
domluvit schůzku s kamarádkou, zeptat se na domácí úkoly, 
dozvědět se, co se dělo ve škole nebo si jen pokecat či přečíst vtipy, 
občas sdělit jak se mi dnes dařilo ve škole nebo co vtipného jsem 
zažila. Nevýhod se dá lehce zbavit. Určitě ne všech, ale alespoň 
většiny ano. Přece tam nikdo nemusí dávat své údaje kde bydlí, co 
dělá nebo jaký má zrovna nový účes – formou fotografie. Záleží jen 
na nás, jak moc si necháme zasahovat do soukromí. Podle mě je 
většina sítí celkem bezpečná a zabezpečená. Když to někdo ale 
vyloženě vyhledává nebo si nedává pozor na různá upozornění , to 
už přeci není vina těch, kdo tuto stránku založili či jí zabezpečují. 
Jednoduše jaký si to uděláš, takový to máš. 



Sociální sítě 

 Sociální sítě jsou fenoménem dnešního internetu. Lidé 
na nich tráví čím dál tím víc času, píšou o nich papírové 
noviny i internetové magazíny, řeší se jejich bezpečnost i 
to, jak tyto stránky ovlivňují lidské myšlení a chování. 
Slouží ke komunikaci mezi lidmi, seznamování nebo 
k pracovním účelům. Asi nejvyužívanější sociální sítí je 
Facebook, ale existují i jiné např:Twitter, Myspace.com . 
Z těch českých to jsou Lidé.cz, Spolužáci.cz nebo 
Líbímseti.cz. Facebook vznikl původně jako komunikační 
síť pro studenty Harvardu. Potom se začala využívat i ve 
veřejné komunikaci. 



Znáte je? 

 Denně je využívají miliony lidí, a neuvědomují si 

rizika, která je mohou společně s používáním 

sociálních sítí potkat. Stačí jen mít na 

Facebooku v přátelích někoho, koho neznáte a 

psát statusy o tom kam chodíte. Dotyčný vás 

může nemile překvapit. Dalším méně závažným 

problémem je výskyt virů.Také se občas stává, 

že si s někým píšete a myslíte si , že je mu 

patnáct a nakonec se z něj vyklube čtyřicetiletý 

pán 



Rizika sociálních sítí 

 Většina sociálních sítí je určena k seznámení a 
udržování vztahů s kamarády. Údaje, které o sobě 
vyplníte, sdílíte se všemi přáteli. V případě otevřených 
sociálních sítí je sdílíte se všemi uživateli celé služby. 
Díky možnostem, jež sociální sítě nabízejí, se můžete 
velice snadno seznámit, podělit o své zážitky nebo sdílet 
obsah.  

 Uvědomte si, že to, co na internetu zveřejníte, už 
většinou nemůžete vzít zpět. Pečlivě si proto 
rozmyslete, co o sobě chcete sdělovat. 

 Denně je prostřednictvím sociálních sítí ukradeno 
několik desítek identit. Mnohdy to uživatelé ani netuší. 
Pokud to zjistí, jen málokdo ví, jak se může bránit. 



Sociální sítě ano či ne? 

 Klady, výhody: 
 Sociální sítě jsou médiem nové generace. 

 Ideální nástroj pro navazování a udržování kontaktů. 

 Efektivní doplňková podpora dobrého jména. 

 Sledování novinek v osobním podání. 

 Zápory, nedostatky či problémy: 
 Sociální sítě jsou nenasytný žrout času. 

 Zahlcení informacemi, informační znečištění. 

 Riziko poškození profesní image a ztráty soukromí. 

 Nejistá návratnost osobní investice. 
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