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Teoretické pojmy – cvičení 
Otevřete dokument teoreticke_pojmy_odpovedi_m7.docx. Odpovědi na otázky 

zapisujte do tabulky v souboru teoreticke_pojmy_odpovedi_m7.docx. 

 
1.  

Vyberte charakteristiku odpovídající pojmu Internet. 

a) Celosvětová soustava vzájemně propojených dokumentů 

b) Program, který slouží k vyhledávání podle zadaných kritérií 

c) Tento pojem je synonymem pro URL 

d) Decentralizovaná síť spojující počítače a jiné sítě na celém světě 

 
2.  

Která část zápisu http://www.holan.cz/uvod.htm reprezentuje protokol? 

a) cz 

b) uvod.htm 

c) http 

d) holan 

 
3.  

Která z následujících položek představuje internetový prohlížeč? 

a) Google 

b) Seznam.cz 

c) Google Chrome 

d) Centrum.cz 

 
4.  

Pomocí jaké položky můžeme ověřovat důvěryhodnost internetové stránky? 

a) Digitální certifikát 

b) URL (Uniform Resource Locator) 

c) Digitální podpis 

d) IM (Instant Messaging) 

 
5.  

Který faktorem zcela určitě neposuzujeme důvěryhodnost internetových stránek? 

a) Reference 

b) Použité barevné schéma na stránkách 

c) Datum aktualizace obsahu 

d) Autor 
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6.  

Jak se nazývá hlavní právní předpis v ČR, který upravuje ochranu osobních údajů? 

a) Zákon o výlučné ochraně osobních dat 

b) Vyhláška o osobních údajích 

c) Zákon o ochraně osobních údajů 

d) Zákon o osobních údajích 

 
7.  

Který z příkladů NENÍ virtuální komunitou? 

a) Sociální síť 

b) Internetové fórum 

c) Webová konference 

d) Osobní pracovní schůzka 

 
8.  

Co je podcast? 

a) Služba pro zveřejňování a stahování zvukových nahrávek a videoklipů z Internetu 

b) Nevyžádaná pošta 

c) Představuje komunikaci v reálném čase 

d) Speciální druh zabezpečeného internetového protokolu 

 
9.  

Co je VoIP? 

a) Zastrašování formou elektronické pošty 

b) Služba pro zveřejňování a stahování zvukových nahrávek a videoklipů z Internetu 

c) Slouží k zasílání krátkých textových zpráv prostřednictvím mobilních telefonů 

d) Služba přenášející hlas pomocí internetového protokolu 

 
10.  

Co je phishing? 

a) Snaha získat o uživatele osobní nebo jiné údaje pod hodnověrnou záminkou 

b) Jedná se o typického představitele komunikace v reálném čase 

c) Speciální zabezpečení internetové stránky 

d) Služba pro zveřejňování a stahování zvukových nahrávek a videoklipů z Internetu 
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11.  

Co NENÍ považováno za základní pravidlo při používání e-mailu (tzv. netikety)? 

a) Dbát na přiměřenou velikosti příloh 

b) Posílat zprávu bez uvedeného předmětu e-mailu 

c) Dodržovat soukromí všech adresátů 

d) Posílat zprávy bez gramatických chyb 

 
12.  

Která část zápisu marketing@holan.cz reprezentuje název adresáta? 

a) cz 

b) holan 

c) marketing 

d) @ 

 
13.  

U kterého ze souborů bude asi omezena možnost vložení do přílohy e-mailu? 

a) Rozpocet.xlsx 

b) Program.exe 

c) Zprava.docx 

d) Program.pptx 

 
14.  

Zpráva elektronické pošty byla adresována: Komu: kolar@holan.cz dále Skrytá kopie: 

reditel@holan.cz; borek@centrum.cz Vyberte chybné tvrzení: 

a) kolar@holan.cz neví o tom, že zpráva byla zaslána také na borek@centrum.cz 

b) reditel@holan.cz neví o tom, že zpráva byla zaslána také na borek@centrum.cz 

c) kolar@holan.cz ví o tom, že zpráva byla zaslána také na reditel@holan.cz 

d) borek@centrum.cz ví o tom, že zpráva byla zaslána také na kolar@holan.cz 

 
15.  

Jak se v URL adrese označuje zabezpečený protokol? 

a) HTTPS 

b) HTTP 

c) HTTPZ 

d) WWW 


