
 O portálu Google jsme se již zmínili v minulém roce v souvislosti            
s internetovými vyhledávači. 

 Nyní si Googlu všimneme trochu podrobněji a pokusíme se seznámit       
s většinou služeb, které tento portál nabízí. 

 

 Google – vyhledávač – nejpopulárnější internetový portál s nejlepší 
technologií hledání. Denně  vyhledá až dvě miliardy dotazů  probíhá     
na něm skoro polovina veškerého vyhledávání na internetu.  

 Google Chrome – internetový prohlížeč volně stažitelný ze stránek 
Googlu. 

 Google Toolbar  - vyhledávací panel, který se včlení do vašeho 
internetového prohlížeče (např. Internet Exploreru). Doplní prohlížeč      
o nové sady ikon pro vyhledávací panel, umožňuje záložkování nejčastěji 
navštěvovaných adres, sdílení stránek s přáteli (pomocí blogu, e-mailu či 
SMS zpráv), blokování nevyžádaných pop-up oken, překlad 
cizojazyčných stránek, jednoduché čištění webových formulářů a mnoho 
dalšího 
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 Aplikace iGoogle nabízí možnost úpravy domovské stránky a přidání si 
různých doplňků, např. záložku zprávy, youtube, počasí, e-mail, 
překladač, kalendář, svátky v kalendáři aj. Lze si také zvolit vzhled 
stránky podle nabízených šablon. 
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 Google pro své uživatele nabízí také několik zeměpisných aplikací. 
Některé služby a aplikace lze využívat, pouze pokud máme            
na googlu zřízen svůj uživatelský účet  (e-mail na gmailu). 

 

 Panoramio – zde najdeme spoustu fotografií z různých míst celého 
světa. Do databáze můžeme přispívat i my. 

 

 

http://www.panoramio.com/


 Google Earth – je celý program, volně ke stažení, který nám 
umožňuje prohlížet si zemi, i některé jiné planety zajímavým 
pohledem ze satelitu. Vhodným natočením lze získat prostorový 
pohled na zemský povrch. V poslední době je program doplněn       
o prostorové modely některých staveb, dokonce i celých měst 
(Benátky, New York…),prohlídku mořského dna, spousty fotografií, 
článků aj.. 
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 Latitude - umožňuje vyhledávat přátele nebo jiné osoby na mapě a 
sdílet s nimi svoji polohu. S touto aplikací je propojena i další služba 
Googlu, a to Google Mapy. 

 Mapy Google – internetové mapy – dopravní, terénní, satelitní.           
V Google Mapách najdeme mapy ulic, plánovač cest pro trasy pěšky, 
autem, veřejnou dopravou. Zobrazí polohu různých podniků (hotely, 
banky, restaurace..) po celém světě.  

http://maps.google.cz/

