
Moje komunikace



WhatsApp

Přes tuto aplikaci komunikuji se spolužáky, rodinou nebo kamarády.Tato aplikace slouží k psaní SMS 

zpráv a telefonování přes audio nebo videohovor. Pokud toho dotyčného člověka máte v telefonu v 

kontaktech a používá WhatsApp, můžete si s ním psát a volat zcela zdarma.

Výhody: Nadiktovat SMS zprávu, 

telefonování s vícero osobami, 

modré fajfky oznamují, že osoba 

zprávu přečetla

Nevýhody: Kdokoli, kdo má vaší

telefonníčíslo, může vám napsat 

SMS zprávu 



Zoom
Tato aplikace slouží na online konference, přednášky nebo výuku. Já jsem tuto aplikaci používal 

každý čtvrtek, protože jsem měl online výuku z kroužku Angličtiny. Když se přihlásíte do Zoom, 

můžete psát zprávy, mít online audio nebo video (výuku), umožňuje dále ukládat kontakty lidí, se 

kterými komunikuji. 

Výhody: Mít Zoom na PC, telefonu a 

tabletu, psát do chatu při online 

(výuce) nějaké zprávy

Nevýhody: Vypínat druhým mikrofón i 

kameru, musíte být přihlášený, jinak to 

nepůjde 



Google - E-mail

Google - Email neboli Gmail slouží k psaní emailu. Umožňuje vyhledávat maily, které jste už dostali v 

minulosti. Je zcela zdarma a můžete si změnit pozadí Gmailu. Mail také umožňuje i online schůzky. 

Já to používám a přes Gmail se domlouvám se spolužáky.

Výhody: Při psaní mailu si můžete 

napsat druhej email a ten první se vám 

nevymaže, můžete si vyrobit složku, do 

které si emaily vložíte. Maily se vám 

nevymažou, ale dají se do archivu.

Nevýhody: Když máte gmail aplikaci v 

telefonu, neoznamuje Vám nové maily, 

Googlu dáváte svoje mailové adresy. a 

další osobní údaje, a tím odkrýváte své 

soukromí. 



Hangouts

Hangouts je aplikace od Googlu a slouží k psaní zpráv. Také slouží k online videohovorům např: ke 

konferencím, výukám, nebo k videohovorům. Hangouts se využívá k dorozumění na dálku se všemi lidmi 

na světě (pokud jejich kontakt máte).

Výhody: Poslat pozvánku na komunikaci 

přes Hangouts všem, koho máte 

uloženého. Online můžu sdílet obrazovku. 

Nevýhody: Tato aplikace není tak známá 

jako Google a proto jí využívá málo 

uživatelů. Nevýhodou je i to, že musíte 

být přihlášený do Googlu. 



Seznam.cz

Seznam.cz je to podobná webová stránka jako Google, kde můžeme vyhledávat různé  věci. Kromě 

vyhledávání stránka poskytuje informace ze světa. Seznam.cz umožňuje vytvořit si emailový účet, 

který využívám i já. V této době ho používám na psaní mailů s učiteli.

Výhody: Možnost napsat mail jen 

tomu, koho máte emailovou adresu. 

Seznam.cz umožňuje přejmenovat 

kontakt: (křídlo@...) můžete uložit 

jinak v kontaktech např: (Honza 

Křídlo). 

Nevýhody: Musíte být přihlášený do 

Seznamu.cz. Když smažete nějaký 

mail, dá se do složky "Koš" a pokud 

ho chcete smazat okamžitě, musíte 

ho smazat ještě jednou. 



Google - classroom

Je stránka i aplikace jako u Seznamu.cz. Používá se ve školní výuce. Učitelé tam žákům posílají různé 

učivo a stanoví jim termín odevzdání. Myslím, že používat Google-Classroom byl moc dobrý nápad 

učitelů. 

Výhody: Možnost zde posílat 

učitelům zprávy, když něčemu 

nerozumím zeptat se.... Přes Google 

- Classroom můžeme posílat 

odpovědi na zadaný úkol.

Nevýhody: Za tuto aplikaci se musí 

platit. 
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