
Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA

Facebook, Google+, komunita, LinkedIn, profil, příspěvek, sociální síť, status, Twitter

OTÁZKY K DISKUZI

1. Jak byste definovali sociální síť? V čem se liší od jiných internetových služeb?

2. Jaké konkrétní sociální sítě znáte?

3. Na jakých sociálních sítích máte účet?

4. Jaká pravidla bychom měli při užívání sociálních sítí dodržovat?

5. Jaké informace o sobě na sociálních sítích zveřejňujete?

6. Jakým způsobem by tyto informace mohly být zneužity?

7. Víte, na jakém principu funguje na Facebooku zobrazování příspěvků?

8. K jakým jiným než osobním účelům se v poslední době sociální sítě využívají?

9. Setkali jste se s fenoménem využívání sociálních sítí k profesním účelům i vy osobně?

10. Jaké služby/možnosti interakcí či aktivit většina sociálních sítí svým uživatelům poskytuje?

ÚKOLY

A) Vyhledejte co nejvíce sociálních sítí a stručně je charakterizujte.

B) Vytvořte dvojice a vzájemně o sobě na Internetu vyhledejte maximum informací, na jejichž 
základě sestavíte co nejpodrobnější osobní profil (věk, bydliště, studium, kam chodí, jaké má
přátele, co má rád, koníčky, rodina atd.). Při tvorbě profilu vycházejte pouze z volně 
dostupných online informací, nikoliv z toho, co o daném spolužákovi skutečně víte.

C) Zadejte do internetového vyhledávače své jméno a zkuste o sobě dohledat co nejvíce 
informací. Použijte pokročilé nástroje vyhledávání.
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