V 5.1 Jak založit FB profil
Délka videa: 04:45
Maminka:
Kubo, mohl bys mi s něčím
pomoct?
Syn:
Hned jsem tam, mami, vydrž!
Syn:
Co potřebuješ?
Maminka:
Pamatuješ, jak jsem ti říkala,
že bys mi někdy mohl pomoct
s některými věcmi na internetu,
kterým nerozumím?
Syn:
Jo.
Maminka:
No, a kdybys měl teď čas, myslíš,
že bysme se na to mohli podívat?
Syn:
Jasně, tak já si jenom vezmu kafe
a mobil, jo?
Maminka:
Dobře. Fajn.
Syn:
Tak můžem, kde chceš začít?
Maminka:
Víš, já jsem si říkala, že bych
si založila ten facebook. Holky
v práci o tom zase mluvily. Že je
to super, že aspoň vědí, co dělají
jejich kamarádi nebo známí,
které už dlouho neviděly. A že
tam jsou v nějakých skupinách
a tak. Prostě se o tom pořád baví,
tak ať o něco nepřicházím. Ty to
máš taky, ne?
Syn:
Jo, to mám.
Tak… Takže si musíš otevřít
internetový prohlížeč a přes
vyhledávač najít facebook.
Bezva, teď tam zadej svoje jméno,
příjmení a telefonní číslo nebo
e-mail.
Teď si vymysli nějaké heslo…
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Maminka:
Heslo… Mám…
Syn:
Tady vyplň datum narození, pod
tím odklikni, že jsi žena, a pak
klikni na zaregistrovat se.
Maminka:
Jo, mám. A teď co?
Syn:
Tady nahoře, jak je tvoje jméno,
to je tvůj profil. Tady si můžeš
vyplnit, odkud pocházíš, kde jsi
studovala a pracovala. Můžeš si
přidat nějaké fotky. A sem na zeď,
sem můžeš…
Maminka:
Na zeď!?
Syn:
No, ano, říká se tomu zeď,
protože je to veřejné místo, kam
si můžeš něco psát nebo přidávat.
Anebo ti tam může psát i někdo
jiný.
Maminka:
Aha. Počkej, jako kdokoliv?
Syn:
No, to záleží, jak si nastavíš
soukromí, to ti pak taky můžu
vysvětlit.
Maminka:
Dobře, dobře, tak na to se ještě
podíváme a fotky si tam pak
určitě nahraju sama. Tady, když
kliknu na to plusko, tak to je tam
přidám, že?
Syn:
Jo. No, a na tu zeď ti teda můžou
psát hlavně ti, které budeš mít
v přátelích.
Maminka:
A to se dělá jak?
Syn:
Tady nahoře máš vyhledávání.
Takže kohokoli si budeš chtít

přidat do svých přátel, třeba ty
kolegyně z práce, kamarádky
nebo bývalé spolužáky, tak stačí
napsat jeho jméno sem, kliknout
na tu lupu a ono ti to pak ukáže
všechny s tím jménem, co jsou
na facebooku.
Maminka:
No, a jak budu vědět, že si tam
nepřidám někoho cizího?
Syn:
Většinou tady mají všichni nějaké
fotky, tak podle toho. Tak pak
můžeš hledat. No, a když někomu
pošleš žádost o přátelství, tak ten
člověk ji musí nejdřív přijmout.
Pokud ti to neschválí, tak ho
v přátelích mít nebudeš.
Maminka:
Jo, dobře, a kolik si jich tam
můžu dát?
Syn:
Právě že kolik chceš. A můžou
být odkudkoli, klidně z druhého
konce světa. No, a můžete si pak
psát, to je tady ta ikonka nahoře,
to máš skoro jako e-maily, jen
je to rychlejší. Je to takový chat.
To je soukromé. Na té zdi je to
veřejné a vidí to každý, tak si
na to dávej pozor.
Maminka:
Tak jo, já radši budu používat
jenom ten chat. No, a ještě teda
ty skupiny?
Syn:
No, tak stejně jako lidi si můžeš
vyhledávat i různé skupiny: třeba
podle koníčků. Stačí zadat třeba
plavání a zobrazí se ti spousta
skupin. Nebo jsou skupiny
fanoušků různých sportovních
klubů nebo skupiny, kam lidi
nahrávají fotky a videa zvířat.

Nebo třeba skupiny, kde se
prodávají věci, něco jako inzerce
nebo bazar. Je toho hrozně moc.
Maminka:
No, tak tam se určitě podívám.
Syn:
Stejně tak jsou tady i události.
Můžeš si do vyhledávání napsat
třeba slovo koncert a najde ti to
několik různých koncertů.
Maminka:
No, tak to vidím, že mám
o zábavu postaráno.
Syn:
Jinak kdyby si chtěl někdo
do přátel přidat tebe, tak to
je zase tady nahoře. Tady by
se ti ukázalo jméno a že tě
žádá o přátelství. A jak jsem ti
vysvětloval, tak i ty to můžeš
schválit nebo odmítnout, kdyby
to byl někdo cizí. A kdyby
tě někdo otravoval, jde to
zablokovat.
Maminka:
Aha, dobře.
Syn:
Jo, a ještě todle. Tady máš ještě
upozornění, to ti přijde, když ti
někdo třeba okomentuje nějakou
fotku nebo ti napíše na zeď nebo
tě pozve na nějakou událost nebo
do skupiny.
Maminka:
Tak já si tam zrovna zkusím
přidat tebe, jo?
Syn:
Dobře, aspoň si to zkusíš.
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