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HANGOUTS

 Komunikace s učiteli, třídou a kamarády 

 + Je po ruce na počítači: když nemáte mobil a Whatsapp na 

počítači, hodně se to hodí při rychlé komunikaci +  Mohou se tam 

posílat fotky a natáčet videa

 - Je to kopírovaný Whapsapp, ale méně používaný, a navíc tam 

nejsou i některé funkce

 - Nejde tam volat s více než osmi lidmi: první online hodinu jsme 

nemohli uskutečnit právě proto, že nás bylo na Hangouts moc

 - Nepoužívá se tolik jako Whatsapp a hůře se ovládá: např. nejdou 

stáhnout nové nálepky nebo odpovědět na jednu konkrétní zprávu



GMAIL

 Komunikace s učiteli, rodinou a kamarády 

 + Posílání úkolů 

 + Možnost přiložení téměř čehokoli (souboru, odkazu, obrázku videa…)
kromě dříví

 + Snadná možnost posílání jedné zprávy více lidem, mnohem lepší než u 
Whatsappu nebo Hangouts, protože tam se zpráva musí přeposílat do 
jednotlivých chatů

 - Je to nepřehledné: pořád se v emailech ztrácím, nikdy nevím, co jsem udělala a 
co ne, takže se často stává, že na nějaký úkol nebo zprávu zapomenout

 - Zdlouhavé a bohužel nutné dodržování Netikety zabírá čas

 - Gmail na počítači neopravuje: velká, malá písmena, háčky čárky atd.= 
interpunkci



GOOGLE UČEBNA

 Odevzdávání úkolů a pokládání dotazů

 Přehledné: Každý úkol se mi připomene týden před 
odevzdáním, vždy když učitel v jakémkoli předmětu 
(který je na Google Clasroom) napíše něco na stream 
kurzu, přidá nový úkol nebo ohodnotí odevzdaný úkol, 
mi přijde zpráva na email, takže to nemusím pořád 
kontrolovat

 + K jednotlivým úkolům se dají psát soukromé 
komentáře i veřejné a nedá se v tom ztratit

 - Když je učebna na účtu (Mám více účtů, takže první 
plus platí), který je bez emailu, musí se pořád 
kontrolovat, takže když je termín odevzdání za dva 
dny po zadání a vy se podíváte pozdě, máte smůlu a 
neodevzdaný úkol na talíři 



WHATSAPP

 Na Whatsappu jsem si hodně psala s kamarády a rodinou, ale měla jsem 
tam i online hodiny flétny, takže se mi hodil

 + Dobře a často se používá 

 + Má možnost video hovoru i normálního hovoru a je zadarmo

 + Má super nálepky a emoji a člověk si může podle libosti stáhnout nové

 + Je bezpečný, protože je napojený na telefonní číslo

 + Je super, má hezký design a v dnešní mládeži ho má skoro každý

 - Vlastní ho Facebook a sledují zprávy, co napíšu

 - Je složitější k instalaci na počítač

 - Kvalita zvuku a obrazu může být horší: záleží na kvalitě připojení



TELEFON

 Online hodiny klavíru a hovory s rodinou

 + Kvalita zvuku je dobrá a nepotřebuji k tomu připojení, což se 

hodí, když člověk nemá stálý přístup k internetu

 - Po hodině volání se hovor automaticky ukončí, takže když mám 

online hodiny klavíru, zdrží mě to

 - Je to placené a hodně drahé 

 - Teď se více používají hovory na Whatsappu, protože je 

zadarmo, ale kvůli hodnotě jednotlivých hovorů asi určitě 

nezkrachují



GOOGLE MEETINGS

 Online hodiny na matematiku a němčinu

 + Může si na něm volat hodně lidí najednou: není to omezené 

jako Hangouts

 + Možnost sdílení obrazovky, psaní zpráv na chatu a zobrazování

 + Je to zdarma,

 - Není tak známý jako např. Zoom, i když je relativně nový, takže 
ještě nemá tolik účastníků

 - Potřeba dobrého připojení k internetu



KONEC Děkuji za pozornost


