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Název vzdělávacího programu:   Rozšířené funkce Google 

 

Obsah:  

Celková časová dotace kurzu je stanovena na 8 hodin. Dílčí témata jsou rozdělena do 5 logických 

bloků následovně:  
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- Internet druhé generace, Cloud computing  

- seznámení s možnostmi systému Google, Google sites, Gmail 

- vytvoření uživatelských účtů nutných k přístupu do systému Google a jeho užívání  

 

Úvodní blok bude zaměřen na seznámení účastníků se současnými trendy vývoje 

internetu. Přechodu mezi pasivním čtením www stránek ke spoluautorství obsahu a 

aktivnímu využívání nabízených on-line aplikací v pracovním procesu. Detailně 

budou seznámeni s principy a možnostmi použití Cloud computingu. Představeny 

budou rozšířené funkce webového rozhraní domény Google. Vysvětlen bude rozdíl 

mezi pouhým vyhledáváním informací pomocí portálu Google a uceleným souborem 

výkonných aplikací, které jsou uživatelům v rámci portálu Google nabízeny zcela 

zdarma. V průběhu prvního bloku si účastníci vytvoří uživatelské účty potřebné pro 

přístup k rozšířeným funkcím portálu.  
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- Gmail, seznámení s poštovním klientem portálu Google, nastavení skupin, sdílení 

  obsahu  

- iGoogle - personalizovaná výchozí stránka www prohlížeče, základy práce 

  a nastavení 

- Google Gadgets seznámení s využitím miniaplikací Google  

 

Pro zpřístupnění rozšířených funkcí internetového portálu Google je nezbytně nutné 

zřízení uživatelského účtu, který slouží zároveň jako aktivátor emailového klienta 

uživatele. V první fázi praktické výuky tedy budou vysvětleny konkrétní postupy 

v organizaci elektronické pošty Gmail, správy kontaktů, možnosti třídění zpráv, 

sdílení obsahu a kontaktů. Dalším krokem bude personalizace úvodní stránky portálu 

pomocí aplikace iGoogle. Porozumění rozsáhlým možnostem usnadňujícím orientaci 

mezi využívanými službami internetu a sestavení vlastních informačních panelů 

budou velkým přínosem pro zefektivnění práce s internetem. Vysvětlení a názorné 

práce se zásuvnými moduly Gadgets umožní vlastní specifické nastavení iGoogle 

přesně podle potřeb a zaměření každého uživatele.  
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- seznámení s konkrétními aplikacemi v rámci nabízených služeb modulu 

 „Dokumenty“ 

    - textové dokumenty 

    - tabulky 

    - prezentace 

    - formuláře 

 

Tato část výuky bude zaměřena na konkrétní aplikace obsažené v systému Google 

dokumenty. Účastníci se naučí ovládat a pracovat v prostředí virtuálního textového 

editoru, tabulkového procesoru a prezentačního software. Důraz bude kladen na 

možnost využívání těchto produktů zcela zdarma a především z jakéhokoli počítače 

připojeného do sítě internet. Pozornost bude věnována také správě vytvořených 

souborů, jejich okamžité dostupnosti pomocí internetu, bez nutnosti ukládání na 

přenosná média. Vysvětlena bude taktéž tvorba elektronických formulářů a 

dotazníků, které mohou velmi dobře sloužit pro elektronickou evaluaci výuky. 
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- kalendáře 

- práce v týmu 

- sdílení vytvořených souborů, on-line spolupráce při tvorbě dokumentů 

- Google sites, tvorba vlastních www stránek 

 

V závěrečném bloku výukového kurzu bude podrobně předvedena práce v aplikaci 

kalendář, která je v provedení google silným nástrojem řízení času. Především pak 

týmové sdílení úkolů v rámci definované skupiny. Z dalších týmových aktivit bude 

předmětem výuky možnost souběžné práce více uživatelů při tvorbě společného, 

sdíleného souboru. Nedílnou součástí rozšířených funkcí Google je aplikace Google 

sites. Tedy program pro snadnou tvorbu a správu vlastních webových stránek. 

Účastníci se naučí vytvořit jednoduchou www stránku, publikovat libovolný obsah, 

vystavovat dokumenty ke stažení, vytvářet jednoduché foto galerie.  

 

 

Forma:  

prezenční kurz 

Vzdělávací cíl:  

Cílem realizace kurzu je seznámit účastníky s moderními on-line aplikacemi, které mohou výrazným 

způsobem přispět ke zkvalitnění a zefektivnění jejich práce. Účastníci se naučí pracovat v prostředí 

on-line textového editoru i tabulkového procesoru, budou schopni zpracovávat a vytvářet kvalitní 

prezentace a především vytvořené dokumenty prezentovat na jakémkoli počítači připojeném do sítě 

internet, nezávisle na nainstalovaném softwarovém vybavení PC. Výrazným přínosem bude získání 

dovedností při týmovém řešení problémů, sdílení společného obsahu a možnosti on-line komunikace. 

Osvojení znalostí při tvorbě osobních webových stránek může být aktivně využito při komunikaci se 

studenty. Vytvoření vlastního obsahu pro jednotlivé studijní skupiny, umisťování studijních podkladů, 

či dodatečných pokynů k organizování výuky. Veškeré tyto moderní komunikační a pracovní nástroje 

umožňují při aktivním využívání rozšířenou nabídku komunikačních kanálů se studenty. Tato forma je 

bezpochyby současnou generací vnímána jako jedna ze samozřejmých a je studentům velmi blízká. 


