Pročtěte pozorně text a fakta využijte v následné diskusi.
Proč lidé používají Facebook?
Pro stovky milionů lidí na celém světě se stalo denním rituálem být online na Facebooku. Většina z nich
to dělá s konkrétním cílem. Chtějí být v kontaktu s přáteli, či příbuznými. Ale existují I další důvody.
Představme si pět z mnoha dalších, které uživatelé uvádějí jako důvod pro užívání svého profilu.



Nemohu si zapamatovat data narození svých přátel
Věřte, nebo nevěřte, opravdu je to jeden z důvodů, proč lidé používají Facebook.
Nemohou si zapamatovat datum narození svých blízkých, příbuzných, či přátel.
Skutečně mnoho lidí, já mezi ně samozřejmě nepatřím, toto nezvládá. Vyžaduje to
mnohdy sloní paměť, zapamatovat si datum narození spolužáků, spolupracovníků,
příbuzných a známých a seznam by mohl ještě pokračovat. Na Facebooku máte tento
seznam kdykoliv při ruce.



Chci mít čerstvé zprávy

Zásoba čerstvých zpráv je dalším důvodem pro používání Facebooku. V počátcích se to
týkalo zejména zpráv o aktivitách přátel, ale dnes, kdy bezpočet nových médií začalo
prezentovat svůj obsah na Facebooku, vytvořilo z něj největší světovou zpravodajskou
platformu.


Je mojí povinností komentovat a hodnotit příspěvky

Žijí mezi námi lidé, kteří věří, že je jejich morální povinností komentovat příspěvky,
„lajkovat“ fotografie svých přátel. Někteří píší opravdu srdečně, ovšem další jsou schopni
svými komentáři rozbombardovat doslova cokoliv. Vaše oblíbená profilová fotografie může
zničena jediným komentářem od nejlepšího přítele.
Potřebuji Facebook k podpoře svého podnikání
Facebook dnes představuje něco více než jen sociální síť. Mnoho lidí využívá Facebook pro
sdělení informací velkému počtu lidí. To je další pádný důvod pro Facebook. S podporou
vyspělých publikačních nástrojů a prvků představuje Facebook velmi jednoduchou cestu ke
zveřejnění vizuálně přitažlivého obsahu. Tak může Facebook přispět k dosažení většího
zisku propagací firmy.


Chci znovu navázat kontakt se svými přáteli

Existují samozřejmě lidé, kteří používají Facebook pro jeho původní účel. To znamená být
v kontaktu s ostatními. Snad každý má nějaké staré přátele na jiném místě země, nebo
dokonce na jiném kontinentě. Existence platformy, jakou Facebook představuje, tak
pomáhá stovkám milionů lidí být ve spojení se svými příbuznými a přáteli.
(Upraveno a přeloženo podle https://www.shoutmeloud.com/what-are-the-advantages-and-

disadvantages-of-facebook.htm
https://fossbytes.com/10-reasons-why-people-use-facebook/)

Otázky do diskuze
Co by mohlo být pro Vás důvodem pro vytvoření facebookového profilu?
Pamatujete si data narození svých příbuzných a přátel?
Máte staré přátele, které jste dávno neviděli a kteří žijí na druhé straně světa?
Novinky v papírových novinách, nebo novinky na Facebooku? Čemu dáte přednost?
Znáte prapůvodní příčinu vzniku Facebooku?
Jaké nebezpečí hrozí uživatelům Facebooku?
Kdo je Marc Zuckerberg? Nevíte? Vyhledejte o něm nějaké informace.
Jak je možné se na Facebooku zdokonalovat v angličtině?

