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Sociální sítě

Zapamatuj si 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
spolužákovi
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.

1. Nejpoužívanější sociální sítí v ČR je:
a) lide.cz
b) facebook
c) libimseti.cz

2. Celosvětově nejpoužívanější sociální sítí je:
a) Facebook
b) Badoo
c) Twitter

3. Facebook vznikl původně jako síť pro potřeby:
a) seznamovací agentury
b) studenty Harvardské univerzity
c) modelingové agentury

4. Youtube je zařazován mezi sociální sítě:
a) ano
b) ne

5. Reklama na sociálních sítích je:
a) samozřejmostí
b) je zakázána

6. Jaké jsou podle tvého názoru největší nevýhody sociálních sítí:
a) narušení soukromí (stalking, krádeže identity apod.)
b) závislost
c) počítačové viry

7. Jaké jsou podle tvého názoru největší výhody sociálních sítí:
a) snadné a efektivní sdílení informací
b) snadný zisk přátel
c) rovnocenné postavení uživatelů

8. Na kolika sociálních sítích máš svůj profil?
a) na jedné
b) více než na jedné (uveď počet)
c) na žádné

9. Jakému typu sociální sitě dáváš přednost?
a) profilově založené sociální síti
b) obsahově založené sociální síti
c) blogovací sociální síti

Zdroje: http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/socialni-site/rady.aspx
Obrázek: http://findicons.com/icon/76124/icontexto_user_web20_facebook?id=76156

