
Výuka   IVT   na 1.  stupni

Datum (období) tvorby: 2. 3. – 13. 3. 2013

Ročník: pátý

Autor: Mgr. Lenka Justrová

Vzdělávací oblast: FACEBOOK   1  



Anotace:

• Žáci se seznámí s pojmem Facebook – oblíbeným serverem pro komunikaci mezi přáteli

na celém světě. Poznají nejrůznější aplikace, které jsou uživatelům facebooku k dispozici.

Žáci jsou také upozorněni na zveřejňováníči spíše nezveřejňování svých osobních údajů.

•V rámci tohoto modulu se žáci naučí řešit z didaktického hlediska jednoduché a názorné

úlohy z praxe, kde je kladen důraz na jejich samostatnost, aktivitu a kreativitu.
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FacebookFacebookFacebookFacebook vám pomáhá spojit se s lidmi ve vám pomáhá spojit se s lidmi ve vám pomáhá spojit se s lidmi ve vám pomáhá spojit se s lidmi ve 
vašem životě a sdílet s nimi své zážitky.vašem životě a sdílet s nimi své zážitky.vašem životě a sdílet s nimi své zážitky.vašem životě a sdílet s nimi své zážitky.
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JE OBLÍBENÝ INTERNETOVÝ SERVER JE OBLÍBENÝ INTERNETOVÝ SERVER JE OBLÍBENÝ INTERNETOVÝ SERVER JE OBLÍBENÝ INTERNETOVÝ SERVER 
PRO KOMUNIKACI PRO KOMUNIKACI PRO KOMUNIKACI PRO KOMUNIKACI 

MEZI KAMARÁDY, PŘÁTELI,                            MEZI KAMARÁDY, PŘÁTELI,                            MEZI KAMARÁDY, PŘÁTELI,                            MEZI KAMARÁDY, PŘÁTELI,                            
PŘÍBUZNÝMI  A  KOLEGY  PŘÍBUZNÝMI  A  KOLEGY  PŘÍBUZNÝMI  A  KOLEGY  PŘÍBUZNÝMI  A  KOLEGY  

NA CELÉM SVĚTĚNA CELÉM SVĚTĚNA CELÉM SVĚTĚNA CELÉM SVĚTĚ



- jméno jméno jméno jméno serveru vzniklo z papírových serveru vzniklo z papírových serveru vzniklo z papírových serveru vzniklo z papírových 
letáků zvaných letáků zvaných letáků zvaných letáků zvaných FacebooksFacebooksFacebooksFacebooks, které se , které se , které se , které se 
rozdávají prvákům na amerických rozdávají prvákům na amerických rozdávají prvákům na amerických rozdávají prvákům na amerických 
univerzitáchuniverzitáchuniverzitáchuniverzitách

- ttttyto yto yto yto letáky slouží k bližšímu letáky slouží k bližšímu letáky slouží k bližšímu letáky slouží k bližšímu 
seznámení studentů mezi seznámení studentů mezi seznámení studentů mezi seznámení studentů mezi sebousebousebousebou



FACEBOOK JE SERVER FACEBOOK JE SERVER FACEBOOK JE SERVER FACEBOOK JE SERVER 
–––– KAŽDÝ UŽIVATEL SE MUSÍ KAŽDÝ UŽIVATEL SE MUSÍ KAŽDÝ UŽIVATEL SE MUSÍ KAŽDÝ UŽIVATEL SE MUSÍ 
ZAREGISTROVAT ZAREGISTROVAT ZAREGISTROVAT ZAREGISTROVAT 
–––– ZÍSKÁ ZDE SVŮJ PROSTORZÍSKÁ ZDE SVŮJ PROSTORZÍSKÁ ZDE SVŮJ PROSTORZÍSKÁ ZDE SVŮJ PROSTOR
---- SEM SI VKLÁDÁ SVÉ FOTOGRAFIE, SEM SI VKLÁDÁ SVÉ FOTOGRAFIE, SEM SI VKLÁDÁ SVÉ FOTOGRAFIE, SEM SI VKLÁDÁ SVÉ FOTOGRAFIE, 
VIDEA, POZNÁMKY  VIDEA, POZNÁMKY  VIDEA, POZNÁMKY  VIDEA, POZNÁMKY  
---- ZVEŘEJNÍ JE JEN TOMU, KOMU CHCEZVEŘEJNÍ JE JEN TOMU, KOMU CHCEZVEŘEJNÍ JE JEN TOMU, KOMU CHCEZVEŘEJNÍ JE JEN TOMU, KOMU CHCE



FACEBOOK SLOUŽÍ KE KOMUNIKACI MEZI FACEBOOK SLOUŽÍ KE KOMUNIKACI MEZI FACEBOOK SLOUŽÍ KE KOMUNIKACI MEZI FACEBOOK SLOUŽÍ KE KOMUNIKACI MEZI 
UŽIVATELI, SDÍLENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH UŽIVATELI, SDÍLENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH UŽIVATELI, SDÍLENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH UŽIVATELI, SDÍLENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH 
DAT, UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ A ZÁBAVĚ.DAT, UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ A ZÁBAVĚ.DAT, UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ A ZÁBAVĚ.DAT, UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ A ZÁBAVĚ.
V ŘÍJNU 2012 MĚL MILIARDU AKTIVNÍCH V ŘÍJNU 2012 MĚL MILIARDU AKTIVNÍCH V ŘÍJNU 2012 MĚL MILIARDU AKTIVNÍCH V ŘÍJNU 2012 MĚL MILIARDU AKTIVNÍCH 
UŽIVATELŮ A JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH UŽIVATELŮ A JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH UŽIVATELŮ A JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH UŽIVATELŮ A JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH 
SPOLEČENSKÝCH SÍTÍ NA SVĚTĚ.SPOLEČENSKÝCH SÍTÍ NA SVĚTĚ.SPOLEČENSKÝCH SÍTÍ NA SVĚTĚ.SPOLEČENSKÝCH SÍTÍ NA SVĚTĚ.
JE PŘELOŽEN DO 68 JAZYKŮ.JE PŘELOŽEN DO 68 JAZYKŮ.JE PŘELOŽEN DO 68 JAZYKŮ.JE PŘELOŽEN DO 68 JAZYKŮ.
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Po Po Po Po registraci v systému a odsouhlasení registraci v systému a odsouhlasení registraci v systému a odsouhlasení registraci v systému a odsouhlasení 
licence používání má uživatel možnost licence používání má uživatel možnost licence používání má uživatel možnost licence používání má uživatel možnost 
vyplnit svůj detailní profil a může se vyplnit svůj detailní profil a může se vyplnit svůj detailní profil a může se vyplnit svůj detailní profil a může se 
připojovat k různým skupinám uživatelů a připojovat k různým skupinám uživatelů a připojovat k různým skupinám uživatelů a připojovat k různým skupinám uživatelů a 
získávat nové kontakty. Pokud jiný získávat nové kontakty. Pokud jiný získávat nové kontakty. Pokud jiný získávat nové kontakty. Pokud jiný 
uživatel souhlasí s tím, že je váš přítel, uživatel souhlasí s tím, že je váš přítel, uživatel souhlasí s tím, že je váš přítel, uživatel souhlasí s tím, že je váš přítel, 
můžete vidět také jeho profil. můžete vidět také jeho profil. můžete vidět také jeho profil. můžete vidět také jeho profil. 



Někteří Někteří Někteří Někteří uživatelé ovšem svoje profily uživatelé ovšem svoje profily uživatelé ovšem svoje profily uživatelé ovšem svoje profily 
pomocí nastavení práv uživatelů pomocí nastavení práv uživatelů pomocí nastavení práv uživatelů pomocí nastavení práv uživatelů 
zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod 
stejnou skupinou nebo i celému internetu. stejnou skupinou nebo i celému internetu. stejnou skupinou nebo i celému internetu. stejnou skupinou nebo i celému internetu. 
Systém umožňuje komunikaci mezi Systém umožňuje komunikaci mezi Systém umožňuje komunikaci mezi Systém umožňuje komunikaci mezi 
uživateli pomocí zpráv, diskusních fór uživateli pomocí zpráv, diskusních fór uživateli pomocí zpráv, diskusních fór uživateli pomocí zpráv, diskusních fór 
nebo diskusemi na uživatelských profilech nebo diskusemi na uživatelských profilech nebo diskusemi na uživatelských profilech nebo diskusemi na uživatelských profilech 
(anglicky (anglicky (anglicky (anglicky TheTheTheThe Wall). Wall). Wall). Wall). 



FacebookFacebookFacebookFacebook byl založen byl založen byl založen byl založen v roce v roce v roce v roce 2004  Markem 2004  Markem 2004  Markem 2004  Markem 
ZuckerbergemZuckerbergemZuckerbergemZuckerbergem, bývalým studentem Harvardovy , bývalým studentem Harvardovy , bývalým studentem Harvardovy , bývalým studentem Harvardovy 
univerzity. Původně byl tento systém omezen univerzity. Původně byl tento systém omezen univerzity. Původně byl tento systém omezen univerzity. Původně byl tento systém omezen 
jenom pro studenty Harvardovy jenom pro studenty Harvardovy jenom pro studenty Harvardovy jenom pro studenty Harvardovy univerzity, univerzity, univerzity, univerzity, 
během pár během pár během pár během pár měsíců byl rozšířen na měsíců byl rozšířen na měsíců byl rozšířen na měsíců byl rozšířen na další další další další 
univerzity. Nakonec byl přístup otevřen univerzity. Nakonec byl přístup otevřen univerzity. Nakonec byl přístup otevřen univerzity. Nakonec byl přístup otevřen i pro i pro i pro i pro 
některé některé některé některé zahraniční schválené univerzity, v Česku zahraniční schválené univerzity, v Česku zahraniční schválené univerzity, v Česku zahraniční schválené univerzity, v Česku 
k prvním otevřeným vysokým školám patřila k prvním otevřeným vysokým školám patřila k prvním otevřeným vysokým školám patřila k prvním otevřeným vysokým školám patřila 
Masarykova Masarykova Masarykova Masarykova univerzita v Brně. univerzita v Brně. univerzita v Brně. univerzita v Brně. 
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---- potom se potom se potom se potom se začaly do systému začaly do systému začaly do systému začaly do systému 
připojovat některé nadnárodní připojovat některé nadnárodní připojovat některé nadnárodní připojovat některé nadnárodní 

obchodní obchodní obchodní obchodní společnosti společnosti společnosti společnosti 
---- od od od od 11. srpna 2006 se může dle 11. srpna 2006 se může dle 11. srpna 2006 se může dle 11. srpna 2006 se může dle 
licence používání připojit kdokoli licence používání připojit kdokoli licence používání připojit kdokoli licence používání připojit kdokoli 

starší 13 starší 13 starší 13 starší 13 let let let let 
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FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK 
JE SKVĚLÁ VĚCJE SKVĚLÁ VĚCJE SKVĚLÁ VĚCJE SKVĚLÁ VĚC

ALE MUSÍŠ S NÍM ALE MUSÍŠ S NÍM ALE MUSÍŠ S NÍM ALE MUSÍŠ S NÍM 
UMĚT PRACOVATUMĚT PRACOVATUMĚT PRACOVATUMĚT PRACOVAT
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Obrázky Obrázky Obrázky Obrázky pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných 
internetových databází internetových databází internetových databází internetových databází ze   ze   ze   ze   dne   2. 3. dne   2. 3. dne   2. 3. dne   2. 3. 2O13 2O13 2O13 2O13 
a a a a souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.

K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen 
pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.


