
 V této lekci se seznámíme s dalšími možnostmi využití portálu Google. 

 Google obrázky – podobně jako Google vyhledávač vyhledává v celé 
databázi obrázků. Lze si zvolit velikost vyhledávaných obrázků, 
zabezpečení aj… 

 Na vyhledávání knih je zaměřena aplikace Google knihy. Zde si můžeme 
přečíst hodnocení, případně se dozvědět, kde knihu pořídit aj… 

 

 

 



 Youtube – servever na sdílení videosouborů. Od roku 2006 je součástí 
Googlu a od roku 2008 existuje i v české verzi. Pro bezproblémové 
přehrávání je potřeba mít v prohlížeči jako doplňkový modul aktuální 
verzi přehrávače pro prohlížení animací a filmů (např. Flash Player). 



 Gmail – co by to bylo za portál, kdyby nám nenabídl možnost zřídit 
si schránku elektronické pošty. Gmail existuje od roku 2004 a hned 
od začátku nabízel schránku o velikosti 1 GB, nyní sedm a půl GB     
s možností zvětšení.  

 Scholar – je aplikace       na 
vyhledávání zaměřená     na 
obsah vědeckého                            
charakteru – knihy, články.     
                                                                                      



 Google zprávy – funguje za použití programu, který vyhledává 
zprávy z internetových stránek zpravodajských médií. Z nalezených 
článků nabízí první část zprávy spolu s odkazem na celý text článku 
na původním serveru. 



 Picassa - je program pro třídění, správu, úpravu a prezentaci 
obrázků, především digitálních fotografií. Lze vytvářet alba, přidávat 
informace o obrázcích a mnoho dalšího. Obrázky je možno sdílet 
online s pomocí webu https://picasaweb.google.com . 

   

https://picasaweb.google.com/


 Překladač Google – slouží od roku 2007. Překládá z více jak 50 
jazyků. Překlad vyhledává ve stovkách milionů textů co nejvíce 
podobných našemu. Stačí text z dokumentu, nebo webovky 
zkopírovat a jedním kliknutím překladač text přeloží. 

 



 Kalendář – vhodné prostředí pro plánování akcí. 

 Gmail – zde je možnost založit si svoji e-mailovou schránku. 

 



 Další aplikace Googlu 

    Sketchup – program, který nám po stažení a nainstalování umožní 
vytváření 3D modelů a navíc ve spolupráci s Google Earth jejich 
umístění na mapu. 

       Weby – prostředí pro vytvoření své vlastní webové stránky. 

 

 Android  - v řadě mobilních zařízení a chytrých telefonů najdeme 
operační systém který vyvíjí společnost Google. Tento systém je 
volně ke stažení na internetu. 

 

 Na portálu Google můžeme najít ještě několik dalších zajímavých 
aplikací. 

 

 Společnost Google sídlí v USA a od roku 2006 je její zastoupení i     
u nás. 




