
Sociální sítě



Co je to sociální síť?
Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům:

● vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému

● vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco sdílí

● prohlížet to, co sdílí jiní uživatelé v rámci systému

Sociální sítě jsou navrženy tak, aby umožňovaly propojení široké skupiny lidí.

1954 J. A. Barnes poprvé použil pojem sociální síť (studium sociální vazeb mez 
rybáři)



Statistika internetu
● 60 % populace v ČR využívá síť Internet (z toho děti 9 až 16 let 90 %)

● 67,5  %  dětí  je  ochotno  sdílet  své  osobní  údaje  s lidmi,  které  znají  

pouze  z virtuální komunikace

● přímo na Facebooku se s šikanou setkalo 30 % dětí

● podle  údajů  ze  zahraničí  je  na  Facebooku 38  %  dětí, kterým  je méně  

než  13 let (80 % dětí mezi 13 a 16 roky)

● Harry Potter má 50 milionů fanoušků

Zdroj: Národní centrum bezpečnějšího internetu, z. s.



Historie sociálních sítí
● Six Degrees.com (1997), v roce 2000 služba byla ukončena

● MySpace (2003), podpora hudebních skupin, komunikace s fanoušky

● LinkedIn (2003)

● Facebook (2004)

● Twitter (2005)

● Google+ (2011)



Historie Facebooku
● původně studentská aplikace, Mark Zuckerberg,  4. 2. 2004, Harvard

● na konci roku 2004 měl Facebook téměř 1 mil. uživatelů

● přejmenování TheFacebook.com na Facebook

● nejvíce využívanou službou se stalo sdílení fotografií

● 2006 – mobilní verze

● 11. srpna 2006 Facebook může využívat kdokoli starší 13 let



Historie Facebooku
● 2006 – 12 mil. uživatelů

● 2007 – virtuální dárky, dárky zaplavily “Zdi” uživatelů, nový reklamní systém

● 2008 – “Chat”, lokalizace Facebooku do francouzštiny, španělštiny, němčiny

● 2009 – přidáno tlačítko “To se mi líbí”, umožňuje vyjádřit uživatelům sympatie 

(komentáře, fotografie, …), 350 mil. uživatelů

● 2010 – “Otázky”, funguje jako dotazník

● 2011 – Facebook nasazuje rozpoznávání obličejů ve fotografiích



Historie Facebooku
● Timeline - poslední velká novinka, nová verze osobního profilu, ve kterém 

uživatel sdílí a zveřejňuje důležité fotky, příspěvky, …

● dnes 1,4 miliardy uživatelů (17 - 35 let, nejpočetnější skupina uživatelů)



České sociální sítě
● Lidé

● Spolužáci

● Líbímseti

● Rande

● Seznamka



Soudní spory
● od počátku založení Facebooku

● bývalí spolužáci obvinili Zuckerberga z ukradení jejich nápadu

● porušování autorských práv

● spor s HarvardConections.com

● spor s Paulem Cegliou

● soudní spory na ochranu osobních údajů



Facebook a data uživatelů
Student práv po žádosti o zaslání svých dat z Facebooku, zjistil…..

………….smazaná data, která smazal jsou v žádosti……………, smazané e-maily, 
záznamy e-mailových adres všech lidí, se kterými přes Facebook komunikoval,

zamítnuté žádosti o přátelství, ……….

“Facebook vaše smazaná data nemaže”

můžete poslat stížnost k irskému Ministerstvu pro ochranu informací



Facebook a data uživatelů
● Každý občan EU má nárok na kopii svých osobních dat, které o něm 

shromažďuje Facebook

● Facebook umožňuje stažení souboru se svými data pomocí odkazu v sekci 

“Nastavení účtu”. Po zpracování požadavku přijde na e-mail žadatele odkaz 

na stažení dat (obsahuje minimum údajů).

● datarequests@support.facebook.com



Facebook a data uživatelů
● zrušení účtu

○ deaktivace účtu (okamžité znepřístupnění, uživatel kdykoli aktivuje pouhým přihlášením), 

Nastavení/Zabezpečení/Deaktivace účtu

○ úplné zrušení účtu

○ https://www.facebook.com/help/delete_account (účet bude do 14 dní zrušen, pokud se během 

14 dní uživatel přihlásí, bude operace stornována)

https://www.facebook.com/help/delete_account


Bezpečnost
● založení vlastní stránky na Facebooku je velmi snadná

● falešné skupiny a stránky

● zneužití dobročinnosti a solidarity viz zemětřesení na Haiti

● přejmenování skupina a změna obsahu

● podvodné stránky/skupina (poutavý titulek, šokující odhalení, nutí uživatele 

rozesílat doporučení co nejvíce kontaktům)

● HOAX

“Sociální inženýrství”



Bezpečnost
● pozor na neznáme osoby (uživatel si často přidá neznámou osobu, protože s 

ní hraje hru)

● falešná identita (nezveřejňujte citlivé informace, nepomáhejte….)

● neoprávněné použití účtu (chat)

● uživatelé dnes používají mnoho služeb (e-mail, internetové bankovnictví, 

internetové obchody,...), jedna služba = jedno heslo

● silná hesla, KeePass (generování hesel, třídění podle kategorií)



Bezpečnost
● vydírání a kyberšikana (CYBERBULLING), Cyberstalking

● zveřejňování důvěrných informací (zveřejňování svého života minutu po 

minutě), personalisté šmejdí po Facebooku

● LinkedIn – orientuje se na práci, sdružují se profesionálové

● spam (rozesílání spamu jako příspěvku již není moderní, více se používá 

vkládání komentářů k příspěvkům)

● viry (http://site-facebook.com/photo.php)



Závislost
Doporučení, jak omezit závislost na internetu:

● změna struktury dne (naplánování jiných aktivit pro den)

● stanovení přesného počtu hodin a přesně vymezené doby práce s internetem

● nepoužívat problémové internetové aplikace

● upomínkové karty (5 problémů # 5 pozitiv)

● zmapování činnosti



Základní nastavení Facebooku
● použijte jiný e-mail, nastavení profilu soukromí

● odhlášení se z profilu

● https:// (komunikace, zabezpečené procházení)

● https://www.digicert.com/help/

● silné heslo, heslo pro Facebook

● https://www.facebook.com/help/

● https://blog.avast.com/cs/2014/08/19/jak-nastavit-soukromi-a-zabezpeceni-

na-facebooku/

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/

