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Obecné informace 

• Největší společenská síť na světě 

• Má kolem 500 mil. aktivních uživatelů 

• Slouží na tvorbu sociálních sítí, umožňuje 
komunikaci mezi uživateli, sdílení 
multimediálních dat, udržování vztahů 

• Zakladatel Mark Zuckerberg, student 
Harvardské univerzity, rok 2004, sloužila pro 
studenty této univerzity 

 

 



Statistika 

• První facebook v ČR na začátku roku 2007 

• Počet uživatelů v ČR: 3 849 900 ( únor 2013) to je 
asi 36,75% 

• Nejvíce profilů je vytvořeno věkovou skupinou do 
30 let  

• Průměr „přátel“ na FB je 150  



 



Facebook - profil 

• Uživatel se zaregistruje na FB, získává zde 
přátele, stává se fanouškem stránek, členem 
skupin, používá aplikace (hry), sleduje ostatní 

• FB používáme hlavně na zdi 

• FB informace filtruje, zobrazuje se asi 12% - 
18% příspěvků 

• Aktivně reagujeme (like, komentuje, sdílí) 
pouze, pokud nás něco zaujme, jinak jsme 
pasivní  



Chat a zpráva 
 

• Chat umožňuje soukromou komunikaci s kýmkoliv  

 z vašich přátel 

  - slouží k okamžité komunikaci 

  - špatná spolehlivost 

• Zpráva umožňuje soukromou komunikaci mezi 
dvěma a více osobami na FB 

  - je spolehlivější umožňuje posílání souborů,  
 fotografií 

  - zprávy jsou archivovány  

  - posílání zpráv je stejné jako u e-mailu 

 



Události 

• Události slouží pro organizování 
společenských setkání, počínaje 
malými oslavami v okruhu přátel 
konče semináři a výstavami 

• Vyhledání 

• Pozvánka od přátel 

•  Vytvořená vlastní 

 

 





Skupina 

• umožňuje komunikaci v reálném čase 

• můžeme ovlivnit členství ve skupině a zároveň přístup  

   k informacím  

druhy  

 - otevřená – kdokoliv může zobrazit skupinu, její 
 členy a příspěvky, které členové přidají 

 - uzavřená – kdokoliv může zobrazit skupinu a její 
 členy,  ale příspěvky se zobrazují pouze  členům 

 - tajná – pouze členové mohou zobrazovat 
 skupinu její  členy a příspěvky, které členové přidají. 

 



Facebook – Page 

• Propagace společnosti, produktu nebo služeb 

• Informace jsou dostupné i pro neuživatele FB 

• Vytvářet fotoalba, řídit diskuzi 

• Používat doplňující aplikace 

• Pro založení stránky je potřeba mít osobní účet a 
může spravovat neomezené množství stránek 

• Nad 25 fanoušků – si můžu si vytvořit krátkou URL 
adresu /knihovnahodonin  



Nesmí obsahovat  
• Cenové či nákupní informace, informace o slevě, pobídku ke stažení 
• Kontaktní údaje – webovou adresu, e-mail, poštovní adresu  
• Odkazy/upozornění na like nebo sdílení  
• Nesmí být zavádějící, lživý nebo porušovat autorské práva 
• Nesmí vybízet fanoušky k tomu, aby profilovou fotku nahrávali na 

osobní fc 



Panel pro správu 



Přehledy 



Jak by měl vypadat profil knihovny 
 

• Sdílení fotografií – z akcí, výstav, činnosti knihovny 

• Počet příspěvků nesmí být příliš velký, ale zároveň 
je potřeba udržovat stránku aktivní 

• Důležité jsou také informace týkající se knihovny 

• Samochvála smrdí, ale ne na FB 

• Je dobré ukázat je knihovnici jsou také lidé 

• Vytváření událostí 

• Opakující se statusy jsou špatné 

• Kreativita 

 





Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 3 783 fanoušků  
Univerzitní knihovna Tomáši Bati ve Zlíně 3 571 fanoušků 
Moravská zemská knihovna v Brně  3 695 fanoušků 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně  1 266 fanoušků 
Knihovna Města Ostravy   1 200 fanoušků 
Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně   1 064 fanoušků 
Městská knihovna Třinec   1 039 fanoušků 
Městská knihovna Prostějov  1 030 fanoušků 
Městská knihovna Vyškov  950 fanoušků 
Regionální knihovna Kroměřížska  731 fanoušků 
Regionální knihovna Karviná  617 fanoušků 
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí  567 fanoušků 
Knihovna BBB v Uherském Hradišti  451 fanoušků 
Knihovna Semily   372 fanoušků 
Městská knihovna Litvínov  326 fanoušků 
Městská knihovna Třebíč   287 fanoušků 
Městská knihovna Znojmo  274 fanoušků 
Městská knihovna Písek   257 fanoušků 
Městská knihovna Břeclav  232 fanoušků 
Městská knihovna Blansko  219 fanoušků 
Městská knihovna Veselí nad Moravou 158 fanoušků 
Městská knihovna Boskovice  146 fanoušků 
Městská knihovna Kyjov   135 fanoušků 
Městská knihovna Luhačovice  122 fanoušků 
Obecní knihovna Ořechov  93 fanoušků 
Městská knihovna Kunovice  91 fanoušků 
Městská knihovna Strážnice  68  fanoušků 
Obecní knihovna Vrbice   66 fanoušků 
 
 
 
 
 



Další sítě 

• ISSUU – slouží pro vytváření elektronických 
brožur, knih, fotoalb nebo magazínů.  

• Obsluha je velmi rychlá, snadná a kvalitní 
• http://issuu.com/knihovnahodonin 
• Propojení s FB, webovými stránkami 
• Zajímavé odkazy na knihovny: 

– http://issuu.com/knihovnavsetin 
– http://issuu.com/knihovnautb 
– http://issuu.com/knihovnazlin 
– http://issuu.com/knihovnapetrabezruce 

 
 
 

http://issuu.com/knihovnahodonin
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