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Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Název: Google 

Téma: Mail a kontakty 

Autor: Ing. Silvana Žárská 

Číslo: VY_32_INOVACE_39–03 

Anotace: Cílem kapitoly je ukázat nastavení mailu, práce s maily, správa 

kontaktů a praktické ukázky. 

DUM je určen pro výuku předmětu Výpočetní technika v 3. ročníku 

oboru STR a TLY. DUM byl vypracován v prosinci 2012. 
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3. Gmail a kontakty 

3.1 Gmail 

 

 
 

 

  

Gmail 

Kontakty 

Úkoly aktualizace 
nastavení 

štítky 

doručená pošta 

archiv 

spam 

koš 

štítky 

práce se zprávou 

napsat mail 
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Nastavení 
Gmail umožňuje poměrně rozsáhlá nastaveni. 

 

 
 

Obecné 

jazyk - čeština 

protokol - HTTPS 

zobrazení konverzace - seskupuje maily, nevyhovuje každému 

automaticky ukládat kontakty - ano 

možnost vizitky 

možnost zprávy v nepřítomnosti 

 

Štítky 

slouží k lepší organizaci mailů 

můžeme je vytvořit, zobrazit, skrýt, smazat 

 

odpověď 

a možnosti přiložení souborů 
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Účty a import 

Pokud přecházíte k Gmailu od jiného poskytovatele e-mailu, jako je Seznam nebo Centrum, 

můžete využít užitečný nástroj služby Gmail, který vám pomůže přenést do nového účtu staré 

e-maily a kontakty 

 

Chat 

nastavení zařízení 

 

Laboratoř 

nabízí různá vylepšení 

 

Motivy 

umožní individuální nastavení 

 

Chat 
umožňuje online komunikaci 

písemný 

hlasový 

video chat 

 

 

Pro hlasový a video chat nutno do počítače nainstalovat drobnou aplikaci Google voice. 

 

Tato služba je spojena s mobilní aplikací iTalk.  

  

text 

volání videochat 

nastavení viditelnosti 
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3.2 Kontakty 

 

Umožňuje spravovat kontakty, organizovat je do skupin… 

 

  
 

vytvoření nového kontaktu 

 

 
  

možnost importu 

nová skupina 

další možnosti 
nový kontakt 

výběr skupiny přidání dalších položek 
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3.3 Procvičení 

 

studenti napíší mail na ucitelka.zarska@gmail.com 

učitelka jim odpoví 

učitelka z automaticky uložených adres vytvoří skupinu kontaktů 

učitelka napíše celé skupině 

studenti dají odpovědět všem, tím získají adresy všech spolužáků 

studenti ze spolužáků vytvoří skupinu kontaktů 

studenti upraví některé kontakty (např. přezdívka, narozeniny…) 

všichni vyzkouší chat 

mailto:ucitelka.zarska@gmail.com

