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Teoretické pojmy – cvičení 
Otevřete dokument teoreticke_pojmy_odpovedi_m14.docx. Odpovědi na otázky 

zapisujte do tabulky v souboru teoreticke_pojmy_odpovedi_m14.docx. 

 
1.  

Mezi obecné výhody nástrojů pro webovou spolupráci NEPATŘÍ: 

a) Snížení nákladů na cestování 

b) Zjednodušení komunikace 

c) Žádná bezpečnostní rizika 

d) Globální přístup a týmová spolupráce 

 
2.  

Co je Cloud Computing? 

a) Jedná se o skupinu textových procesorů, do které patří i program MS Word 

b) Je to označení pro více navzájem propojených počítačů 

c) Jiné označení pro VPN 

d) Představuje sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě 

 
3.  

Co je plug-in (zásuvný modul)? 

a) Modul pro nainstalování antivirového programu 

b) Má podobnou funkci jako firewall 

c) Doplňkový modul aplikace, který rozšiřuje její funkčnost 

d) Mikrofon s vysokou mírou citlivosti 

 
4.  

Co je Bluetooth? 

a) Používám se pro zabezpečení mobilních zařízení 

b) Je to standard pro bezdrátovou komunikaci mezi elektronickými zařízeními 

c) Představuje operační systém chytrého telefonu 

d) Označení pro bezdrátová sluchátka 

 
5.  

Jakým pojmem se označují internetové deníky? 

a) E-learning 

b) Wiki 

c) Diskusní fóra 

d) Blogy 
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6.  

Mezi rizika Cloud Computingu NEPATŘÍ: 

a) Globální přístup 

b) Závislost na poskytovateli služeb 

c) Obtížná ochrana dat proti zneužití a proti ztrátě 

d) Potenciální ztráta soukromí 

 
7.  

Vyberte sociální síť. 

a) Google Chrome 

b) Moodle 

c) Wiki webová stránka 

d) Google+ 

 
8.  

Co znamená zkratka WLAN? 

a) Rozsáhlá počítačová síť 

b) Virtuální počítačová síť 

c) Místní bezdrátová počítačová síť 

d) Metropolitní počítačová síť 

 
9.  

K čemu neslouží webové konference? 

a) K poskytování školení 

b) K diskusi o plánování projektu s více účastníky 

c) K poskytování technické podpory 

d) K osobnímu setkávání 

 
10.  

Jak můžeme ochránit naše data uložená na mobilním zařízení proti riziku ztráty nebo 

poškození? 

a) Používáním PIN kódu 

b) Pravidelným zálohováním dat 

c) Vypínáním bezdrátové komunikace 

d) Vypínáním zařízení na noc 
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11.  

Vyberte anglickou zkratku, která se používá pro označení informačních a komunikačních 

technologií. 

a) IKT 

b) IaKT 

c) IaCT 

d) ICT 

 
12.  

Co je největší výhodou vzdělávání pomocí webového výukového prostředí? 

a) Časová a prostorová nezávislost studenta na učiteli 

b) Osobní kontakt studenta a učitele 

c) Učitel a studenti nemusí ovládat informační a komunikační technologie 

d) Lepší možnosti výuky manuálních praktických dovedností 

 
13.  

Jaké datové úložiště je nejvhodnější pro sdílení dat s větší skupinou lidí? 

a) Místní lokální pevný disk počítače 

b) CD a DVD disky 

c) Externí pevný disk připojený k počítači 

d) Webdisk 

 
14.  

Co NENÍ výhodou využívání Cloud Computingu? 

a) Bezpečnost dat je 100% 

b) Snížení nákladů (např. na dopravu spolupracovníků) 

c) Automatické aktualizace webových aplikací a jiných nástrojů 

d) Snadná rozšiřitelnost sdílených souborů 

 
15.  

Vyberte nástroj nebo službu, která NEPATŘÍ mezi služby a nástrojů podporující spolupráci 

a sdílení informací na internetu. 

a) Cloud computing 

b) Shoulder surfing 

c) Webové konference 

d) Mobilní technologie 


