











Sociální síť, anglicky SOCIAL NETWORK, je skupina lidí, kteří jsou
navzájem v kontaktu a mají něco společného.
Sociální síť je pojem, který je spojován s internetem a webovými
stránkami, které se na vytváření sociálních sítí přímo zaměřují.
Některé online sítě jsou určené čistě pro sdílení informací a zábavu,
jiné pomáhají hledat práci, sdružují členy určitého etnika nebo
umělce profesionální i amatérské.
Z našich webů bychom mezi ně mohli zařadit například stránky
Seznamka.cz, Lidé.cz, Štěstí.cz, Spolužáci.cz. Libimseti.cz,
Xchat.cz……
Ze zahraničních sem patří třeba Myspace, Twitter, Tuenti,Badoo,
Linkedin, Naymz, Orkut, Xing, Bebo, Google+, Blackplanet….
Mezi sociální sítě se řadí i Facebook, kterého si všimneme
podrobněji v příští lekci.









Linkedin je sociální síť pro “profesionály”. To znamená, že tím hlavním
v profilu uživatele je pracovní tématika. Mnozí z uživatelů této sociální
sítě sem umísťují svůj profil, umístěný na Linkedin, za účelem nabídky
svého profesního potenciálu.
Linkedin je pomůckou pro ty, kteří hledají určité pracovní profese a mají
tak možnost hledat mezi obrovským množstvím potenciálních
zaměstnanců. Základní profil je zde zdarma.
Podobně funguje i Xing. Tato síť má několik jazykových mutací a
dokonce i mobilní verzi. Centrála této sítě je v Německu.
Naymz je sociální síť určená pro udržování a navazování obchodních
kontaktů. Prostřednictvím sítě lze provádět výměnu profesních
zkušeností. Stejně jako Linkedin může i profil na Naymz sloužit jako
elektronická prezentace, která může obsahovat velké množství důležitých
údajů.









Twitter je také sociální síť, ale trochu jiného charakteru. Umožňuje
uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé
jako tweety. Psaní na Twitteru by se dalo přirovnat ke krátkým
textovým zprávám (SMS) u mobilních telefonů. Ke svému sdělení
máte k dispozici pouze 140 znaků.
Twitter má celosvětově přes 200 mil. Uživatelů ale v Česku není tolik
populární jako jiné sociální sítě. Aktivně jej používá odhadem kolem
80 tisíc Čechů.
Seznamka.cz – je síť fungující na principu řádkové inzerce za
účelem seznámení. Je to naše nejstarší internetová seznamka.
Všechny inzeráty jsou před uveřejněním kontrolovány. Vkládání
inzerátů i odpovědí je zcela zdarma.
Portál, který je také zaměřen hlavně na seznamování uživatelů se
nazývá Libimseti.cz. Nabízí dále diskuzní fóra, chat, horoskopy atd.
Je trochu podobný síti MYSPACE.
Spolužáci.cz je server na stránkách Seznam.cz. Sdružuje současné a
bývalé spolužáky ze škol v ČR. Služba umožňuje nepřetržitý kontakt
a výměnu informací mezi svými spolužáky. Je roztříděna podle
jednotlivých tříd jednotlivých škol……













Myspace je jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě,
skvěle se hodí ke sdílení hudby a videa. Tuto síť využívají k šíření
svého díla i profesionální umělci. Na MySpace nechybí ani desítky
tisíc umělecky založených Čechů.
Classmates je sítí, jejíž českou obdobu najdeme na Spoluzaci.cz.
Žádné spojení mezi těmito službami neexistuje, jen to, že jsou si
velmi podobné. Je to místo, kde se mohou po letech potkávat
spolužáci od školky až po vysokou školu.
Blackplanet je síť určená pro Afroameričany a jejich přátele. Je to
jedna z nejdéle fungujících sociálních sítí.
Google+ – vznikla v roce 2011 jako obdoba sítě Facebook a je asi
její největší konkurencí a v mnoha ohledech i konkurencí Twitteru.
Orkut je službou, umožňující sdílení nejrůznějších multimédií,
chatování a hledání kontaktů. Orkut patří k serveru Google. Funguje
volně od roku 2006. K dispozici je přes 40 jazykových mutací.
Další sociální sítě jsou ruské – Odnoklassniki, VKontakte, čínská síť
Qzone, japonská Mixi a některé další…

