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Nástroje spolupráce na internetu – cvičení 
Otevřete dokument nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. Odpovědi na otázky 

a úkoly zapisujte do tabulky v souboru nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 

Soubory a složky pro plnění úkolů jsou přiloženy v komprimovaném archivu 

cviceni_m14.zip. Tento archiv si před plněním úkolů extrahujte. 

 
1.  

Pomocí zástupce ECDL_trenink_M14 ze složky cviceni_m14 otevřete hlavní stránku 

simulačního webu testu a pomocí příslušného hypertextového odkazu přejděte na stránku 

Sociální síť AZ. Zveřejněte odkaz na zajímavou webovou stránku. Použijte URL odkaz 

www.google.com. Zobrazený kontrolní kód zapište do tabulky, která se nachází 

v souboru nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx.

 

2.  

Nastavte sdílení příspěvku od Nikolaje Adamce začínající textem: Jel bych rád. Kontrolní 

kód zapište do souboru nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx.

 

3.  

Vraťte se na hlavní stránku testu a pomocí příslušného hypertextového odkazu přejděte 

na stránku Webové konference. Proveďte změnu prezentujícího tak, aby novým 

prezentujícím byla Aranka Rušná. Kontrolní kód zapište do tabulka, která se nachází 

v souboru nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 

 

4.  

Na konferenci s názvem Konzultace pro studenty, která se koná 29. června v 10:00 

hodin pozvěte dalšího účastníka Ludvíka Matadora. Kontrolní kód zapište do souboru 

nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 

 

5.  

Na konferenci s názvem Konzultace pro studenty, která se koná 29. června v 10:00 

hodin zrušte pozvání účastníka Pedra Adamce. Kontrolní kód zapište do souboru 

nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 
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6.  

Pomocí chatu zašlete všem účastníkům konference zprávu s textem: Pauza. Kontrolní 

kód zapište do souboru nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 

 
7.  

Vraťte se na hlavní stránku testu a pomocí příslušného hypertextového odkazu přejděte 

na stránku Výukového prostředí. Zobrazte kurz Statistika. Kopii okna vložte do 

souboru nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx.

 

8.  

Studijní materiály k třetímu týdnu Metody popisu dat stáhněte na disk počítače do 

složky cviceni_m14. 

 

9.  

Vytvořte nové diskusní vlákno ke kurzu Účetnictví. Název vlákna diskuse bude 

Rozvaha. Kontrolní kód zapište do tabulky, která se nachází v souboru s názvem 

nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 

 

10.  

Odešlete úkol ke kurzu Ekonomie. Kontrolní kód zapište do tabulky, která se nachází 

v souboru nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx.

 

11.  

Vraťte se na hlavní stránku testu a pomocí příslušného hypertextového odkazu přejděte 

na stránku Chytrého telefonu. Na vašem chytrém telefonu zapněte bezdrátovou 

komunikaci WiFi. Kontrolní kód zapište do tabulky, která se nachází v souboru 

nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 

 

12.  

Otevřete aplikaci pro práci s e-mailem ve vašem chytrém telefonu a aktualizujte 

doručenou poštu. Kontrolní kód zapište do tabulky, která se nachází v souboru 

nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 
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13.  

Nastavte synchronizaci vašeho chytrého telefonu s e-mailovým účtem takto: 

Synchronizace bude prováděna s účtem Soukromý mail, a to denně. 

Synchronizován bude pouze kalendář. Kontrolní kód zapište do souboru 

nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 

 
14.  

Proveďte sdílení obrázku lokomotivy prostřednictvím bluetooth. Obrázek odešlete na 

zařízení W610i. Kontrolní kód zapište do tabulky, která se nachází v souboru s názvem 

nastroje_spoluprace_odpovedi_m14.docx. 


