
INTERNETOVÁ KOMUNIKACE
KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SÍTĚ



CO JE INTERNETOVÁ KOMUNIKACE?

= nepřímý kontakt

= přenos textu (chat), fotografií, videí atd.

ROZDĚLENÍ DLE ČASU 

 OKAMŽITÝ PŘENOS

• chat, telefonování

 PŘENOS SE ZPOŽDĚNÍM

• e-mail, diskusní fóra

VÝHODY

 časová úspora

 větší informovanost

 marketing (placený / neplacený)

 distanční výuka apod.

NEVÝHODY

 falešné identity

 zneužívání přes internet – kyberšikana

 snižování potřeby reálného kontaktu atd.



KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

 „předchůdci“ sociálních sítí 

 instalační software

 instant messaging = vidím, kdo je online a posílám text



ICQ

 komunikační služba z r. 1996

 ICQ = I Seek You

 podpora skončila v r. 2012

 postupně vytlačeno online komunikací v podobě Skype, WhatsApp, Viber a Facebook Messenger 

 dnes jen okrajovou službou

 znovuvzkříšení s novou verzí ICQ NEW

CELKEM UŽIVATELŮ:
47 miliónů (r. 2009)



ICQ CELKEM UŽIVATELŮ:
47 miliónů (r. 2009)



MSN MESSENGER

 komunikační služba z r. 1999

 obdoba ICQ

 pozdější název Windows Live Messenger

CELKEM UŽIVATELŮ:
300 miliónů (r. 2010)



KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

 WhatsApp (1,7 miliardy)

 Facebook Messenger (1,3 miliardy)

 WeChat (1,1 miliardy)

 QQ (825 miliónů)

 iMessege (500 miliónů)

 Skype (300 miliónů)

 Viber (260 miliónů)

WhatsApp
29%

FB Messenger
22%

WeChat
18%

QQ
14%

iMessege
8%

Skype
5%

Viber
4%



SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 služba na internetu

 vytváření profilů

 možnost komunikace (soukromá či hromadná)

 sdílení informací, fotografií, videí atd.

 někdy se považují i diskusní fóra

 odborníci varují před používáním (problémy: psychika osob, zneužívání atd. – viz předešlé slidy)

 př.: Facebook, Instagram, Twitter, …



FACEBOOK

 založeno v r. 2004 (Cabridge, Massachusetts, USA)

 původně pouze pro studenty – přihlášení pomocí univerzitního e-mailu

 02/2006 v ČR (Masarykova univerzita v Brně) 

 od 09/2006 se může přihlásit kdokoliv

 od r. 2008 v češtině

 Facebook Messenger založen v r. 2008 (dnes ve zkratce Messenger)

CELKEM UŽIVATELŮ:
2,2 miliardy (r. 2020)



INSTAGRAM

 založen v r. 2010 (Kevin Systrom a Mike Krieger, od r. 2012 majetkem Facebook)

 zaměření na fotografie

 snadné sdílení fotografií na další sociální sítě (Facebook, Twitter, Flickr,…)

 možnost filtrů

CELKEM UŽIVATELŮ:
1,1 miliardy (r. 2020)



TWITTER

 založen v r. 2006 (Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, Evan Williams)

 sociální síť pro sdílení tweetů (tzv. retweet)

 text do 280 znaků

 obrázky od r. 2010,

 video od r. 2013 s 6s. – Instagram už v té době 16s.

 poprvé použití hastagu # pro rychlé vyhledávání informace, indexování obsahu

 boom v r. 2009 (nouzové přistání letadla na řece Hudson, NY) – 3. největší síť

 2014: oscarová selfie 

CELKEM UŽIVATELŮ:
340 miliónů (r. 2020)



LINKEDIN

 založen v r. 2002 (Reid Hoffman, dnes majetkem Microsoft)

 největší profesní síť na internetu

 informace, kde momentálně uživatel pracuje a jaká byla jeho profesní dráha dodnes včetně vzdělání 
a zájmů

 pomocník personalistů a headhunterů (speciální personalisté či agentury se zaměřením oslovit 
potenciálního kandidáta)

 v ČR je registrováno cca 1,5 miliónů uživatelů

CELKEM UŽIVATELŮ:
260 miliónů (r. 2020)



DALŠÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 TIKTOK – založen v r. 2016, Čína (525 miliónů uživatelů)

 PINTEREST – založeno v r. 2009, USA (330 miliónů uživatelů)

 SNAPCHAT – založen v r. 2011, USA (300 miliónů uživatelů)

 WEIBO – založena v r. 2009, Čína (530 miliónů uživatelů) – čínská obdoba Twitter a Instagram

 QZONE – založen v r. 2005, Čína (530 miliónů uživatelů)



ČESKÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 po spuštění sítě Facebook v češtině se zájem uživatelů přesouval v její prospěch

 mezi ryze české sociální sítě řadíme:

 spolužáci.cz (portál aktivních studentů a absolventů škol; založen v r. 1999 společností InternetPb.cz, později stránky koupil 
Seznam.cz, provoz ukončen v r. 2018)

 lidé.cz (internetové chatovací fórum, sdílení fotografií, internetová seznamka, blogy; spuštěno v r. 1997)

 líbímseti.cz (zaměření obdobné jako lidé.cz, spuštěno v r. 2002)

 ČSFD.cz (filmoví fanoušci, v současnosti v ČR nejaktivnější filmové stránky, spuštěn v roce 2002)



SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 Facebook (2,2 miliardy)

 Instagram (1,1 miliardy)

 Qzone (530 miliónů)

 Weibo (530 miliónů)

 TikTok (525 miliónů)

 Twitter (340 miliónů)

 Pinterest (330 miliónů)

 Snapchat (300 miliónů)

 LinkedIn (260 miliónů)

Facebook
36%

Instagram
18%

Qzone
9%

Weibo
9%

TikTok
9%

Twitter
5%

Pinterest
5%

Snapchat
5%

Linkedin
4%
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