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Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Název: Google 

Téma: Google+ 

Autor: Ing. Silvana Žárská 

Číslo: VY_32_INOVACE_39–07 

Anotace: Cílem kapitoly je seznámit studenty se sociální sítí Google+ a 

principem sdílení v rámci kruhů. 

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

oboru STR a TLY. DUM byl vypracován v lednu 2013. 
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7. Google+ 

Google+ je sociální síť, která umožňuje obdobnou komunikaci jako Facebook, ale je doplněna 

o možnost pohodlného sdílení všech produktů Googlu (mapy, dokumenty…) 

 

7.1 Přihlášení do sítě 

Do sítě se přihlásíme kliknutím na +Vy nebo +vaše jméno. 

 

 
 

 

První doporučuji podrobně nastavit svůj profil (viz.kap.2) 

 

 
 

Při nastavování profilu se mohu rozhodnout, které informace jsou veřejné a které vidí jen 

určité kruhy (viz. dále). 

Následnou kontrolu mohu provést zde. 

Vyplňování je zcela intuitivní. 
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7.2 Kruhy 

Kruhy nám umožňují rozdělit své kontakty do skupin. Např: škola, rodina, lyžaři… 

Sdílení a komunikaci pak mohu podnikat jen s určitými kruhy. 

Jeden člověk se může vyskytovat ve více kruzích a může být též mezi těmito kruhy 

přesouván. 

 

Princip je pěkně vidět na videu 

http://www.youtube.com/watch?v=sVf3UaZePC8&list=PL8C3E5952B6F2104C 

 

Vytvoření kruhů je opět intuitivní - přetažením nebo zadáním mailové adresy 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=sVf3UaZePC8&list=PL8C3E5952B6F2104C
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Jednotlivé kruhy se nám pak zobrazují v hlavní nabídce a ve všech dalších nabídkách sdílení. 

 

 
 

Komunikujeme tedy se všemi nebo jen s určitým kruhem. 

 

7.3 Komunikace 

Komunikujeme tedy se všemi nebo jen s určitým kruhem. 

V tomto příkladě jen s kruhem E3A_1, ale mohu přidat další 

 

 
 

Jednotlivé příspěvky se dají komentovat a „likeovat“ pomocí +1. 

  

foto video událost 
text 
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7.4 Další možnosti 

Služba Google+ nabízí řadu dalších možností na boční liště. Pořadí jednotlivých ikon 

můžeme měnit přetažením. 

 

 

 

   komunikace 

 

 

   profil 

 

 

   kruhy 

 

 

   foto - bude probráno v kapitole 8. 

 

 

 

   hangout -  umožňuje videokonferenci až 10 lidí 

     některé jsou vysílány veřejně (např. lekce angličtiny) 

 

   událost - umožňuje naplánovat událost, sezvat lidi 

     vše se objeví i v kalendáři 

     v párty módu lze sdílet okamžitě fotky z mobilů  

 

   místa -  umožňuje najít zajímavé podniky v okolí 

     podle recenzí poznat kvalitu a přidat svoji recenzi 

 

   zajímavosti 

 

 

 

   lidé se stejnými zájmy 

 

 

 

   webové stránky 

 

 

 

   hry 

    

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uwMdqxJznMs 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W9hCcfbXmRI 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uwMdqxJznMs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W9hCcfbXmRI

