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Co je nejdůležitější a měli byste vědět než začnete 

Facebook - www.facebook.com - je sociální síť, která ve svých uživatelích vzbuzuje dojem, 

že na ní mohou mít soukromí a zveřejňovat tam informace, které jsou určeny pouze 

omezenému okruhu lidí. Pamatujte si, že jakákoliv internetová služba, ať už je to sociální síť, 

nebo konkrétně Facebook, je veřejným prostorem a cokoliv na Internetu zveřejňujete, 

zveřejňuje v místě, kde se k tomu může dostat kdokoliv.  

 

V zásadě platí, že i když informaci zveřejněnou na Internetu opatříte heslem, toto heslo je 

možné získat a k informaci se dostat. Na Facebooku vždy platí, že sice můžete na Facebook 

nahrát svoji fotku a určit, že ji mohou vidět "pouze" přátele, ale ve skutečnosti je to jenom 

iluze. Kdokoliv, kdo získá přístup k vašemu účtu, ji může vidět, mohou ji vidět stovky či 

tisíce zaměstnanců Facebooku, může se k ní dostat hacker či virus. Vidí ji všichni lidé, které 

si přidáte jako "přátele" a ti ji mohou nasdílet komukoliv dalšímu. A vlivem bezpečnostních 

chyb a omylů se kdykoliv "neveřejné" informace mohou stát veřejně.  

PAMATUJTE - cokoliv nahráváte na Internet, nahráváte na místo, kde to může vidět 

kdokoliv. Nikdy na Internet nenahrávejte informace, které nejsou určeny všem lidem okolo 

vás.  

Přes uvedené je vhodné si účet na Facebooku správně nastavit, tak aby veřejně dostupné 

byly pouze některé informace, a vy jste mohli alespoň trochu ovlivňovat, kdo uvidí vaše 

osobní informace. Nastavení "soukromí" na Facebooku je komplikované, provádí se na 

mnoha různorodých místech a mnoha způsoby. A právě s tím se pokusíme poradit. Krok po 

kroku.  

  

http://www.facebook.com/
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Bezpečné nastavení účtu na Facebooku 

Skryjte seznam svých přátel a odběratelů 

První základní krok bude ten, že nastavíte seznam přátel tak, aby nebyl veřejně dostupný. V 

horní modré liště klikněte na své jméno, tím se dostanete na svůj profil (Timeline).  

 

Přes Přátele přejděte na seznam přátel a pomocí Upravit můžete změnit viditelnost seznamu 

všech vašich přátel. Prvotní nastavení je Veřejné, nastavte si to buď na „Přátelé“, nebo 

nejlépe na „Pouze já“.  Později můžete případně využít vlastního nastavení na některý z 

vytvořených seznamů (Lists).  

 

Prakticky shodným způsobem je možné změnit nastavení toho, zda bude vidět seznam 

Odběratelů - stačí přejít na "Odběratelé" a tam najdete "Upravit". Počáteční nastavení je 

"Veřejné", takže je vhodné změnit na "Pouze já".  
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A totéž je možné udělat pro přehled toho, koho odebíráte vy - přes "Odběry" se dostanete k 

"Upravit" - opět je zde počáteční nastavení na "Veřejné" a je vhodné to změnit na "Pouze já". 
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Nastavení dostupná v "Nastavení účtu" 

Řada dalších nastavení bude dostupná v Nastavení účtu - tam se dostanete po kliknutí na 

"šipku" vedle "Hlavní stránka" vpravo v horní liště a z hlediska soukromí je zde několik míst, 

která jsou podstatná nebo užitečná. 

 

Záložka Obecná 

Tato záložka umožňuje změnit/nastavit vaše Jméno a příjmení (nezapomeňte, Facebook 

vyžaduje použití skutečného jména), adresy na Facebooku (které Facebook říká uživatelské 

jméno), mailových adres a hesla.  

TIP: Pokud bude někdy Facebook chtít ověřit váš účet, jeden způsob ověření je přes 

SMS. Budete tak muset Facebooku zadat číslo svého mobilního telefonu. 

Samozřejmostí je ověření platnosti e-mailu, ale může dojít i na to, že Facebook bude 

chtít, abyste prokázali, že se opravdu jmenujete, jak se jmenujete. Budete muset zaslat 

kopii jednoho či dvou osobních dokladů.  

V nastavení e-mailu se ujistěte, že není aktivní volba "Povolit přátelům, aby moji e-mailovou 

adresu zahrnuli do stahování informací".  

TIP: Pokud chcete skutečně bezpečnější Facebook, nikdy nepoužívejte pro Facebook 

svoji skutečnou mailovou adresu. Pro použití Facebooku si založte samostatnou 

mailovou adresu. Pokud jste si již účet založili s takovouto adresou, prostě si přidejte 

na Facebook novou mailovou adresu, tu poté označte za primární a tu původní 

odstraňte. 

 

https://www.facebook.com/settings?
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Volba "Heslo" pro vás bude užitečná vždy, když budete potřebovat změnit heslo, které pro 

Facebook používáte. Nezapomeňte, že stále platí, že heslo musí být dostatečně složité, 

rozhodně by to nemělo být heslo, které již používáte někde jinde. A také platí to, že své heslo 

nikdy nikomu neříkáte a nikde jinde než přímo na Facebooku ho nebudete zadávat.  

Záložka Zabezpečení  

Toto je hodně důležitá záložka, protože na ní budete moci nastavit některé poměrně podstatné 

věci. Hned první volba, "Bezpečnostní otázka" je ve skutečnosti jedním z největších rizik. 

Odpovědi na bezpečnostní otázky jsou v době sociálních sítí a internetu zcela běžně 

zjistitelné. A vždy je snadné tyto odpovědi z lidí dostat pomocí sociálního inženýrství. 

TIP: Pokud budete kdekoliv používat bezpečnostní otázky, vždy na konkrétní otázky 

odpovídejte nesmyslně. Prostě nikdy nesmíte na bezpečnostní otázku "Kde se narodila 

vaše matka?" odpovědět pravdivě.  

 

"Zabezpečené procházení" je v počátečním nastavení vypnuto, tuto volbu si vždy aktivujte. 

Vždy používejte Facebook přes https:// připojení (tedy přes zabezpečené připojení). Je tím 

prakticky znemožněno odposlouchávání, ale hlavně odchycení vašeho hesla a případná tzv. 

krádež sezení (session hijacking). 

 

"Upozornění na přihlášení" jsou také v počátečním nastavení vypnuta a je velmi dobré si je 

zapnout. Alespoň v podobě upozornění na přihlášení posílaném na e-mail. Případné krádeži 

vašeho účtu to sice nezabrání, ale budete alespoň vědět, že se něco takového stalo.  
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"Schválení přihlášení" může zabránit tomu, že někdo hackne váš účet na Facebooku a 

vyplatí se ho zapnout, pokud si můžete nechat poslat SMS na mobil pokaždé, když se budete 

přihlašovat na Facebooku z nového počítače, mobilu či tabletu. Bez zadání ověřovacího kódu 

(přijde právě přes SMS) se nikdo cizí na váš účet nepřihlásí.  

Pokud si schvalování přihlášení aktivujete, budete ve volbě "Rozpoznaná zařízení" mít 

možnost vidět, z jakých počítačů, mobilů či tabletů se někdo (a měli byste to být vy) 

přihlašoval k vašemu Facebooku.  

 

"Hesla k aplikacím" jsou podobná předchozí možnosti, ale týkají se vytváření specifických 

hesel pro aplikace - každá aplikace pak může mít specifické heslo a jde se tímto způsobem 

také vyhnout nutnosti zadávat zaslané kódy (pokud jste si aktivovali předchozí volbu). 

Pamatujte, že používání Aplikací je obecně bezpečnostní riziko - a nejlepší je, se jim vyhnout. 

"Aktivní relace" je užitečná v okamžiku, kdy se chcete podívat, odkud je někdo přihlášen k 

vašemu účtu. Měl by tam být uveden v zásadě jenom váš počítač (či počítače) a tablet nebo 

mobil (pokud na něm jste přihlášení k Facebooku). Pokud se k vašemu účtu přihlašuje někdo 

cizí, tak to v tomto seznamu uvidíte - a je možné pomocí "Zavřít" takto přihlášeného uživatele 

odpojit. Pokud se ale něco takového děje, je zjevné, že došlo k tomu, že někdo cizí má heslo k 

vašemu účtu. 
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Záložka Upozornění 

Záložka "Upozornění" se vám bude hodit zejména v tom, že zde můžete vypnout řadu 

upozornění, které vám Facebook bude posílat na e-mail a vy je nechcete dostávat. Důležité je, 

že počáteční nastavení je takové, že Facebook posílá upozornění na zcela všechno - a 

většinou to vede k obrovské záplavě zbytečných e-mailů. 

Co je užitečné si ponechat zapnuté?  

Facebook: Když vám někdo pošle zprávu, Posts on your timeline, Když vás někdo 

označí ve svém profilu, Když vás někdo v příspěvku označí, Když vás někdo zmíní v 

komentáři, Když někdo v příspěvku uvede, že jste spolu 

Fotky: Když vás někdo označí na fotce, Když někdo označí některou z vašich fotek, 

Když nahrajete fotku prostřednictvím e-mailu 

Skupiny: Když někdo změní název některé z vašich skupin, Když z vás někdo udělá 

administrátora skupiny, Když mě někdo přidá do skupiny 

Stránky: Když vás někdo jmenuje správcem stránek 

Události: Když vás někdo pověří rolí administrátora události, Když někdo změní 

název událost, na kterou jste pozváni 

Poznámky: Když vás někdo v poznámce označí 

Video: Když vás někdo označí ve videu, Když někdo vaše video označí 
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Záložka Odběratelé 

V "Odběratelé" můžete zapnout to, že se lidé nemusí stávat vašimi přáteli, ale mohou 

"odebírat" vaše příspěvky na Facebooku. Odběratel (Subscriber) je "poloviční přítel" - vy 

nemusíte s těmito lidmi být přáteli a oni dostávají vaše příspěvky, pouze pokud jsou veřejné.  

 

Pokud si možnost Odběrů aktivujete, je zde ještě možné nastavit několik dalších vlastností. 

Nejužitečnější případně může být volba "Kdo může komentovat vaše veřejné příspěvky", 

kterou je případně vhodné nastavit na „Přátelé“ (počáteční nastavení „Přátelé přátel“ není ale 

špatné).  
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Záložka Aplikace 

Tuto záložku budete potřebovat vždy, když použijete nějakou Aplikaci (zejména hry, ale 

může jich být podstatně více) a už ji nebudete chtít používat. Ale také když budete mít 

podezření, že váš účet sice nikdo nehacknul, ale přesto se na něm objevují věci, které jste tam 

nikdy nedali - to právě mohou dělat Aplikace. 

Můžete zde aplikaci odebrat - tím ztratí přístup k vašemu účtu a informacím, ale je důležité 

vědět, že vše co do té doby již aplikací získala, to ji samozřejmě zůstává. A vy tomu nemůžete 

nijak zabránit.  

Mimo to zde můžete také zamezit tomu, aby cokoliv Aplikace přidává "za vás" bylo viditelné 

dalším lidem - "Přidávání příspěvků mým jménem" má rozumné nastavení na "Pouze já". 

 

Záložka Mobile 

Pokud Facebooku svěříte své mobilní číslo, pamatujte na to, že to musí být číslo opravdu 

vaše - pošle vám na něj potvrzující kód pomocí SMS a ten budete poté muset do Facebooku 

zadat. Rozmyslete si dobře, jestli své mobilní číslo Facebooku svěříte, může to být potenciální 

riziko. 

Záložka Facebook Reklamy 

V této záložce najdete další podstatné nastavení, které se týká toho, zda vás může Facebook 

využívat v reklamách. V zásadě je velmi vhodné první volbu ("Reklamy zobrazované třetím 
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stranám") nastavit na „Nikdo“ - Facebook tak nebude moci vaše jméno a tvář používat v 

žádných reklamách.  

Druhou volbu ("Reklamy a přátelé")  je opět velmi vhodné nastavit na „Nikdo“ - zamezíte tak 

Facebooku ve využití vaší tváře a jména v dalších formách reklamy. V obou případech je 

výchozí nastavení "Pouze moji přátelé".  
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Nastavení dostupná v "Nastavení soukromí" 

Do "Nastavení soukromí" se dostanete opět přes šipku vpravo vedle "Hlavní stránka" v horní 

modré liště a jde o řadu dalších, velmi důležitých nastavení - zejména proto, že se týkají 

hlavně soukromí. 

První co si zde nastavte je, že se příspěvky přidávané z mobilů přidávají s omezení pro 

"Přátelé". Případně ještě lépe, použijte "Vlastní nastavení", kde nastavíte "Přátelé" ale zrušíte 

"Přátelé označených osob" - protože to je hodně zbytečné rozšíření okruhu těch, kdo 

příspěvky z mobilu mohou vidět. Je dobré vědět, že toto nastavení se netýká mobilních 

aplikací pro iPhone, iPad ani Android - tam je možné při vkládání příspěvku určit viditelnost 

přímo. 

 

Volba "Jak se spojujete" 

Zde můžete nastavit několik věci, které mohou být poměrně důležité.  

"Kdo vás může vyhledat podle zadaného e-mailu nebo telefonního čísla?" si nastavte na 

"Přátele přátel", pokud chcete ještě více soukromí, tak na "Přátelé" 

"Kdo vám může poslat žádost o přidání mezi přátele?" můžete ponechat na "Všichni" 

"Kdo vám může na Facebooku zasílat zprávy?" můžete ponechat na "Všichni", ale pokud vás 

bude na Facebooku obtěžovat příliš mnoho zpráv od neznámých lidí, vyplatí se změnit na 

"Přátelé". 
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Volba "Timeline a označování"  

Opět možnost nastavit několik dalších podstatných vlastností vašeho účtu na Facebooku. 

"Kdo může zveřejňovat příspěvky na vašem profilu Timeline?" můžete ponechat na "Přátelé" 

za předpokladu, že vám "přátelé" nebudou zaplavovat vaší Timeline (váš profil)  nesmysly. 

Lze nastavit na "Nikdo" 

"Kdo může vidět obsah, který na váš profil Timeline přidají ostatní uživatelé?" je vhodné 

nastavit na "Přátelé", ale pokud chcete mít jistotu, tak využijte "Vlastní nastavení" a tam 

"Pouze já". 

"Zkontrolovat příspěvky, v nichž vás přátelé označí, než se objeví na vašem profilu Timeline" 

je nutné nastavit na "Povoleno" - zajistíte si tím to, že pokud někdo něco přidá na vaší 

Timeline, vy budete mít možnost to schválit či odmítnout. 

"Kdo může vidět příspěvky, ve kterých jste byli ve svém profilu Timeline označeni?" nastavit 

přes "Vlastní nastavení" na "Pouze já".  

"Kdo může vidět návrhy na označení při nahrávání fotek, na nichž je osoba, která vypadá jako 

vy?" nastavit na "Nikdo" 
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Volba "Reklamy, aplikace a webové stránky" 

Zde se dostanete k již popsanému přehledu Aplikací (první volba "Aplikace, které 

používáte"), ale také je zde dostupná nová možnost v podobě " eaktivovat  možnost použití 

aplikací, modulů plug-in a webů na Facebooku i mimo něj. Po vypnutí nebudou tyto aplikace 

a programy ukládat informace o vás při použití aplikací nebo webových stránek mimo 

Facebook." - pokud chcete zcela zamezit tomu, aby váš účet mohl být využit (i zneužit) 

Aplikacemi, tak toto je to jediné a správné místo.  

 

Volba "Jak uživatelé využívají vaše informace v používaných aplikací" 

Toto je velmi důležité nastavení - ovlivňuje totiž tok, k jakým informací o vás se dostanou 

aplikace používané vašimi přáteli. A vyplatí se předávané informace velmi omezit - lépe 

řečeno, kompletně zrušit všechny možnosti.  
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Volba "Okamžité přizpůsobení" 

Pokud nechcete, aby různé webové aplikace mohly využívat vaše informace z Facebooku 

automaticky (a bez vašeho vědomí), je zde možné zrušit volbu "Umožnit okamžité 

přizpůsobení na partnerských webových stránkách". 

 

Volba "Veřejné vyhledávání" 

Pokud nechcete, aby vás bylo možné na Facebooku najít, ale také aby váš profil bylo možné 

najít přes vyhledávače, můžete tuto volbu ("Umožnit veřejné vyhledávání") zrušit. Pokud jste 

ale už nějakou dobu měli profil veřejný, bude ještě hodně dlouho k nalezení ve 

vyhledávačích.  

 

Volba "Omezení nastavení cílové skupiny uživatelů u minulých příspěvků" 

Tato volba se vás bude týkat, pouze pokud už máte déle Facebook, přešli jste na TIMELINE a 

chcete změnit viditelnost starších příspěvků - plošně vezme vše staré a nastaví viditelnost pro 

"Přátelé".  

 

Volba "Blokování osob a aplikací" 
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Zde najdete řadu voleb, které umožňují blokovat uživatele, aplikace a události. Jednak je zde 

možné přidávat na seznamy blokovaných, ale také případně ze seznamů odebírat. 

Pokud si vytvoříte seznam (Lists) "Omezeno", můžete do něj přidávat přátele - těm se pak 

budou zobrazovat pouze informace, které vložíte jako veřejné - umožní vám to zůstat v 

"přátelském" vztahu s někým, koho mezi přáteli částečně nechcete (ale nemůžete ho z 

nějakého důvodu vyhodit).  

Lidí (a přátele) můžete zablokovat - buď jménem, nebo mailovou adresou  - lidé na tomto 

seznamu vás přestanou vidět, vy je také přestanete vidět. Nebudou vás moci ani na 

Facebooku najít. Nesetkáte se ani na Stránkách, ale setkat se můžete v Aplikacích nebo 

Skupinách. 

Zablokovat pozvánky do aplikací můžete provést u konkrétního člověka - hodí se to když 

vám někdo například pořád posílá pozvánky do nějaké hry a vy ji hrát nechcete. Nemusíte 

blokovat člověka ani aplikaci, pouze se zbavíte pozvánek. 

Zablokovat pozvánky na události také můžete provést u konkrétního člověka - třeba 

takového, který vás tím obtěžuje.  

Zablokování aplikace vám zajistí, že vás nikdo nebude moci obtěžovat z konkrétní aplikace, 

ale také to, že tato aplikace nebude mít přístup k vašim informacím.  
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Nastavení dostupná přímo na vašem profilu 

Řada velmi důležitých nastavení je dostupná přímo na vašem profilu - na ten přejdete 

kliknutím na vše jméno v horní modré liště.  

 

Profilová fotografie a Úvodní fotografie 

Profilová fotografie je vždy veřejná a není ji možné skrýt. Pokud nechcete aby bylo vidět jak 

vypadáte, máte jedinou možnost - nenahrávat na Facebook svoji fotografii. Nechte si 

profilovou fotografii prázdnou, nebo si tam nahrajte cokoliv jiného. Veřejná a vždy viditelná 

je i úvodní fotka.  

Informace dostupné v "O mně" 

Přes "O mně" (ale také přes "Aktualizovat informace") je možné se dostat ke všem 

informacím, které jsou součástí vašeho profilu na Facebooku - řada z nich může mít podobu 

až osobních informací a vždy platí, že je nemusíte uvádět. Pokud nechcete, aby se je někdo 

mohl dozvědět, prostě je na Facebook nevkládejte. U skoro všech vložených informací je 

možné nastavit "viditelnost" - tak jak tomu je možné i jinde. Určit tedy kdo uvidí danou 

informací. 

Práce a vzdělání - Facebook vždy bude chtít vědět, kam jste chodili do školy (střední a 

vysoká) a kde pracujete (a kde jste pracovali). Je pouze na vás, zda tyto informace vyplníte. A 

jakou jim nastavíte viditelnost - počáteční nastavení je "Veřejné".  
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Bydliště - Facebook bude hodně tlačit na to, abyste mu řekli, kde bydlíte (a kde jste narodili). 

Potřebuje to hlavně pro cílení reklamy, ale je opět na vás, zda mu tyto informace sdělíte. 

Nezapomeňte, na Facebook v žádném případě nepatří přesná adresa vašeho bydliště. V obou 

případech je opět počáteční nastavení "Veřejné" - zde je více než vhodné změnit vše na 

alespoň "Přátelé".  

 

Vztahy a rodina - zde můžete vyplnit rodinný stav a zadat jména a příjmení rodinných 

příslušníků (všech různorodých). Pamatujte, že opět jde zde výchozí nastavení "Veřejné" a je 

více než vhodné to omezit alespoň na "Přátele" - pokud už se rozhodnete toto jakkoliv 

vyplňovat. Je dobré vědět, že pokud si někoho přidáte jako rodinného příslušníka, musí to 

dotyčný schválit (pokud má účet na Facebooku, samozřejmě). 

 

Informace o Vás - je pouze textové políčko, do které můžete napsat jakékoliv povídání o 

vás. Opět je možné nastavit viditelnost, počáteční nastavení je "Veřejné". 
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Základní informace - obsahují poměrně hodně osobních údajů. U řady z nich je vhodné je na 

profilu nezobrazovat a správně nastavit omezenou viditelnost. Pokud už je tedy budete 

vyplňovat. 

Pohlaví je nutné vybrat, ale je možné ho skrýt. Samozřejmě, pokud bude pohlaví vidět 

z vaší fotografie či jména, tak to postrádá smysl. 

Datum narození je také povinný údaj, který jste museli vyplnit. Počáteční nastavení 

má jako "Přátelé přátel", můžete ale zvážit omezení na "Přátelé". A můžete si vybrat, 

jestli se datum narození zobrazuje na profilu - celé, bez uvedení roku nebo vůbec. 

Mám zájem o, Jazyky, Vyznání, Politické názory vyplňovat nemusíte, první dvě 

mají počáteční stav "Veřejné", druhé "Přátelé přátel" - opět je případně vhodné 

nastavit alespoň na "Přátelé"  

Rodinný stav  je tentýž jako v předchozí volbě a počáteční nastavení je "Veřejné", 

doporučit lze ponížení na alespoň "Přátelé". Případně ignorovat a nevyplňovat. 

 

Kontaktní údaje - jsou zcela určitě velmi důležité informace a o to více je vhodné je správně 

nastavit.  

E-maily jsou v počátečním nastavení pouze pro "Přátele" a je to rozumné nastavení. 

Primární e-mail je na Timeline skryt, místo něj tam Facebook vnucuje vlastní 



Jak správně nastavit účet na Facebooku Stránka 20 
 

@facebook.com mail - ten je mimochodem zcela zbytečné jakkoliv skrývat, protože je 

stejný jako adresa vašeho profilu na Facebooku.  

Mobilní telefon a Ostatní telefony jsou v počátečním nastavení viditelné pro 

"Přátele" a jde o rozumné nastavení.  

Přezdívky pro IM jsou případné adresy/jména pro Skype, ICQ, Google Talk  a další 

programy s počáteční viditelností pro "Přátelé".  

Adresa, Město, PSČ a Čtvrť jsou typicky údaj, který Facebook rozhodně nepotřebuje 

vědět - počáteční nastavení je "Přátelé". 

Web jsou adresy jakýchkoliv webů, se kterými máte něco společného. Počáteční 

nastavení je "Veřejné" a může jít o vhodné nastavení - ale můžete ponížit na "Přátele". 

Pokud tedy vůbec budete vyplňovat. 

 

Co se vám na Facebooku líbí 

Přes "To se mi líbí" bude možné vidět, co se vám líbí - jednak to budete moci ručně vyplnit, 

ale přehled bude také vznikat tím, jaké Stránky se vám budou na Facebooku líbit (kde se 

stanete fanouškem). Počáteční nastavení těchto informací je "Veřejné". A možná to budete 

chtít změnit na "Přátelé". 
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Další tipy a triky  

Vkládání příspěvků na Facebook 

V okamžiku kdy cokoliv vkládáte na Facebook, tak je možné zvolitm kdo bude moci 

příspěvek vidět - stačí použít volbu vedle "Přidat příspěvek". Počáteční nastavení je takové, 

že vše co vkládáte je určeno pouze pro "Přátele". Nenechte se příliš zmást tím, že se takto 

zveřejněné informace nemohou dostat k někomu jinému - stačí když to vaši "přátelé" nasdílí 

dál.  

Mimo základního členění "Veřejný" (kdokoliv, kdo navštíví Facebook), "Přátelé", "Pouze já" 

je možné přes Vlastní nastavení ještě omezit "Přátelé označených osob" a psát ještě pro 

"Přátele přátel" (zahrnuje to jak přátele, tak jejich přátele).  

TIP: Pokud si nechcete příliš lámat hlavu se soukromím, můžete používat Facebook 

jako zcela veřejný profil. Prostě vše co nahrajete a zveřejníte mít jako "Veřejné". A 

podle toho se také řídit - na Facebooku dávat opravdu jen a pouze věci, které jsou 

veřejné. 

Pokud budete chtít, tak pomocí Vlastního nastavení také můžete psát pro konkrétní lidi, 

případně naopak před konkrétními lidmi skrýt. A ve spodní části výběrového prvku jsou 

uváděny seznamy (Lists) - ty si můžete na Facebooku vytvářet třeba právě proto, abyste 

mohli určité příspěvky psát pouze konkrétní skupině lidí.  

 

Vytváření a správa Seznamů 

K vytváření a správě Seznamů se dostanete přes hlavní stránku Facebooku (klikněte na 

"Facebook" vlevo v horní liště) -  v levém sloupci jsou pod nadpisem "PŘÁTELÉ" vidět 

některé již vytvořené seznamy - "Blízcí přátelé" a "Rodina", ale Facebook vám vytvořil ještě 

"Známí" a "Omezeno" - stačí kliknout na "DALŠÍ" a dostanete se do správy seznamů - 

www.facebook.com/bookmarks/lists   

http://www.facebook.com/bookmarks/lists
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Podívejte se, jak váš profil vidí někdo jiný 

Na vašem profilu je pod úvodní fotkou "ozubené" kolečko, ve kterém najdete možnost 

"Zobrazit jako ..." - pomocí ní se můžete podívat, jak vidí váš profil (a vaše informace) někdo 

cizí. A také jak je vidět pro někoho kdo není ve vašich přátelích. Můžete si tak otestovat, jestli 

se správně projevují změny, které jste udělali. 

 

Nahlašování závadného obsahu, spamu, řešení problémů s "přáteli" 

Pokud narazíte na Facebooku na obsah který na svém profilu nechcete vidět, máte několik 

možností jak se ho "zbavit". Autora příspěvků si můžete "Skrýt" a přestat ho tak vidět. Pokud 

jde o Stránku, tak můžete přestat být fanouškem. Pokud jde o přátele, můžete přestat být 

přátele, případně si je přidat na Seznam "Omezeno".  

 

Pokud je obsah závadný, ať už jde o spam nebo něco problematického, můžete takovýto 

příspěvek nahlásit - pamatujte ale, že Facebook nic řešit nebude. Jedině pokud by se sešlo 

velké množství nahlášení, tak teprve poté by byl automatem aktivován systém, který daného 
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uživatele může zablokovat, případně mu zrušit účet na Facebooku. Ale protože Facebook 

nemá žádné české  zastoupení, ani nikoho kdo by uměl česky, je vše ještě více komplikované. 

Pokud budete mít na Facebooku s nějaký člověkem nějaké skutečné problémy, nezapomeňte, 

že nejvhodnější řešení je, takového člověka zablokovat. Snadno to jde udělat přímo na profilu 

tohoto člověka - ovládací prvek s ozubeným kolečkem nabízí možnost "Nahlásit/zablokovat". 

 

Odstraňte z profilu prvky, co tam nepatří 

Na vašem profilu (Timeline) je na počátku mnoho "zbytečných" věcí - řadu z nich můžete 

snadno odebrat. Patří mezi to i osm počátečních prvků, které jsou vidět jako čtveřice menších 

rámečků pod úvodní fotkou. Klikněte na šipku vpravo vedle těchto čtyř prvků - rozbalí se 

vám kompletní přehled.  

Pak už stačí najet myší do pravého horního rohu každého prvku a můžete s nimi 

manipulovat. Odebrat z oblíbených, prohodit je s jinými prvky. Jediné co nejde odstranit, jsou 

"Přátelé" a "Fotky". Můžete si sem nové prvky i přidat - neobsazené rámečky mají v pravém 

horním rohu "+". Přidat budete ale moci něco až poté, co si aktivujete Aplikaci, která 

umožňuje přidání přímo na profil Timeline. 
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Odstranit možná budete chtít i některé rámečky v pravém sloupci profilu - postupem času 

sem bude Facebook umisťovat další rámečky, některé z nich tam umísti aplikace, které jste 

začali používat. I v tomto případě platí, že když najedete kurzorem myši do pravého horního 

rohu rámečku, objeví se možnost ovládání. 

 

Pokud budete nahrávat fotky s GPS informací, bude vznikat mapa 

Měli byste vědět, že součástí vašeho profilu je vždy Mapa - ta je v čerstvě založeném účtu 

dostupná přímo z Timeline pomocí jedné z voleb. A ačkoliv můžete Mapu odtud odstranit, 

bude stejně vždy dostupná (jako www.facebook.com/vas.profil/map) a budou se na ní 

automaticky objevovat všechny fotografie, které jste nahráli včetně GPS informací (tedy 

místa kde byly fotky pořízeny).  

Pokud nechcete, aby tyto informace o vás byly dostupné, nenahrávejte na Facebook fotografie 

s určením polohy. A samozřejmě je vhodné, aby nahrávané fotografie měly omezenou 

viditelnost. 

http://www.facebook.com/vas.profil/map
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Facebooku nikdy nedávejte hesla k vašim poštovním schránkám 

Pokud si budete zakládat účet na Facebooku, prvním krokem po vyplnění základních údajů 

bude možnost "najít přátele, kteří jsou již na Facebooku". Vyhledávač přátel ("Friend Finder") 

je dlouhodobě jednou z velmi kontroverzních funkcí Facebooku. Hlavně proto, že mu musíte 

dát přihlašovací údaje ke svým e-mailovým schránkám. 

Doporučení pro vyhledávač přátel na Facebooku je jasné - v žádném případě mu heslo ke 

svým mailovým schránkám nedávejte. Nedávejte mu samozřejmě ani heslo k čemukoliv 

jinému. Facebook si tato hesla zapamatuje a nebudete mít žádnou možnost tomu zabránit - a 

v uplynulých letech se již mnohokrát stalo, že je opakovaně použil k vyhledání vašich přátel. 

Získá tak kompletní přístup k vaší elektronické poště - a není vůbec známo, zda se omezí 

pouze na stažení kompletní "databáze" vašich kontaktů. 
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Pokud snad nevěříte tomu, že by Facebook informace  uložil a kdykoliv později používal, tak 

si stačí přečíst informaci o tom, jak Vyhledávač přátel funguje.  

Facebook nebude e-mailové adresy, které naimportujete, s nikým sdílet, ale uloží je, a může je 

později využít k vytváření návrhů na přátelství pro vás a další uživatele. V závislosti na 

poskytovateli e-mailových služeb mohou být naimportovány adresy ze seznamu kontaktů i z 

poštovních složek. Kontakty byste měli importovat pouze z účtů, které jsou určeny pro osobní 

použití. 

Naimportované kontakty můžete kdykoli spravovat na stránce 

facebook.com/invite_history.php. 

Pokud se přístupu k poště neobáváte a tuto službu chcete použít, tak je ještě možné jít cestou 

toho, že po použití Vyhledávače přátel si prostě heslo k mailové schránce změníte.  

Na výše zmíněné adrese facebook.com/invite_history.php jinak skutečně můžete zjistit, které 

e-mailové adresy Facebook získal a které použil k poslání pozvánky (nezapomeňte, že 

Facebook velmi ochotně pošle spam na všechny maily, které mu tímto způsobem poskytnete). 

Na konci případného seznamu najdete možnost pro odstranění všech kontaktů. Je potřeba ale 

vědět, že skutečné smazání není nijak zaručeno. 

 

http://www.facebook.com/invite_history.php

