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gmail 
+ zasílání zpráv učitelům, kamarádům, rodině atd.
+ lze použít z jakékoliv elektroniky - počítač, telefon, 

iPad…
+ posílání úkolů s přiloženým souborem 
- během nechození do školy mi emaily zabraly spoustu místa 

(nejen mně, ale i mé mamince)  
- spamování - nevyžádané maily 
- na začátku to po Vás chce osobní údaje
- nutno mít data nebo wifi 



google classroom
+ skvělá virtuální učebna
+ můžete mít více předmětů na jednom účtu
+ možnost psaní jakýchkoliv zpráv učiteli
+ přikládání několika souborů najednou 
+ je ke stažení zdarma
- potřebujete data nebo připojení k wifi 
- může to mít jen osoba s google účtem
- fotky a videa se ukládají na google servery



hangouts
+ několik chatů pohromadě
+ komunikování jak telefonicky tak i písemně 
+ lze zapnout i videohovor (facetime)
+ můžete být až se 150 lidmi najednou 
- nejde posílat hlasové zprávy
- příliš Vám odebírá baterii v zařízení 



Zoom 
+ hovor s několika lidmi 
+ možnost sdílení obrazovky 
+ mohu mít zaplou kameru, ale nemusím
+ můžu si vypnout mikrofon, kdy budu chtít 
- omezený čas na 40 minut 
- aby šlo volat, potřebujete data nebo wifi 
- je možné, že Vám někdo může data zneužít



meet
+ možnost volání se spoustou lidí
+ podobná komunikačnímu prostředku Zoom
+ také můžete sdílet svou obrazovku se spoustou lidí
- někdy se stane, že se videohovor zasekne 
- k využití musíte mít připojení k wifi nebo data
- nejde zahájit normální komunikace (zprávy)
- je nutno mít kód od videokonference, jinak se tam 

nedostanete 



whatsapp
+ skvělá sociální síť na psaní si se svými přáteli,        

s kamarády a s rodinou
+ lze volat pomocí videohovoru, normálního hovoru a nebo 

normální psaní 
+ možnost posílat fotografie, videa a různé soubory
- je nutné mít data nebo wifi 
- aplikaci musíte vypsat své osobní údaje



facetime
+ k videohovoru jednoduše připojíte tolik lidí, kolik 

budete chtít
+ lze volat s kamarádem, kamarádkou nebo samozřejmě s   

rodinou 
+ musíte povolit přístup k mikrofonu a i k přední nebo 

zadní kameře 
- když voláte přes videohovor, každý může zjistit, kde se 

právě nacházíte
- ztráta jakéhokoliv soukromí



snapchat
+ zasílání různých fotek s několika filtry, které vám 

snapchat nabídne
+ lze i komunikovat přes normální chat v snapchatu, posílat 

hlasové zprávy nebo udělat jakýkoliv hovor
+ možnost natáčení videí
- kdokoliv si může udělat screenshot vaší fotky a někam ji 

dát (např. na nějakou sociální síť)
- k použití aplikace potřebujete data nebo wifi
- k zaregistrování musíte napsat osobní data 



Při veškeré 
online 
komunikaci je 
potřeba co 
nejlépe chránit 
své soukromí. 


