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9. Google Disc 

Na Google Disc se můžeme dívat dvěma způsoby - jako na cloudové úložiště libovolných 

souborů nebo jako na obdobu MS Office online. 

9.1 GoogleDrive 

Je jedna z nejnovějších aplikací Googlu. Umožňuje nám zdarma uložit svá data do 5 GB (více 

je již zpoplatněno). S GoogleDrive můžeme pracovat přes webové rozhraní nebo si jej 

nainstalovat do svého zařizení. Pak k němu přistupujeme přes složku 

…dokumenty/GoogleDrive , která je i na ploše a ovládáme ji pomocí ikony 

v systémové oblasti hlavního panelu  

 

 

Stáhnout GoogleDisc je zcela intuitivní 
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Veškeré informace o GoogleDisku nalezneme na stránkách 

https://www.google.com/intl/cs/drive/start/index.html 

Je zde i velmi dobře zpracovaná nápověda 

 

 

My se v dalším budeme věnovat pouze webovému rozhraní , protože to je k dispozici všude, 

kde je internet. 

  

https://www.google.com/intl/cs/drive/start/index.html
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9.2 Práce se soubory a složkami 

Google disk se chová jako každý jiný disk. Můžeme zde vytvářet a uspořádávat složky a 

nahrávat soubory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvoření nové složky 

práce se složkou 

složky 

instalace DiscDrive 

složky 

nahrání libovolného 

souboru nebo složky 

 

 složky 

stáhnutí složky do PC 
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9.3 Práce se soubory 

 

 

Google umožňuje pracovat nejen s obecnými soubory, ale umožňuje i vytvářet soubory ve 

svém balíčku kancelářských aplikací (viz další kapitoly). 

 

  

sdílení složky koš 

náhled 

mnou 

doinstalované 

aplikace 
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9.4 Sdílení 

Velice zajímavá je možnost sdílení. Sdílím já i ostatní lidé mně. Je obdobné jako u fotek, jen 

nastavujeme, zda dokument je možno: 

 upravovat 

o na dokumentu může v jednom okamžiku pracovat více lidí 

 komentovat 

 jen číst 

 

 


