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Abstract 
 

The object of this work is the analysis of the most important Google products and their application in company 

environment. All mentioned procedures are the results of practical application in the process of creating a 

fictional company Aknela.com. Obtained data about advantages, disadvantages, limitations and malfunction 

hazards have been written up in appropriate sections. The goal of this project is to offer a summary for users 

considering a switch-over to online environment, or to offer instructions on how to use these services more 

effectively. 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
 

Práce má za úkol zmapovat nejdůležitější produkty firmy Google a jejich použití ve firemním prostředí. Všechny 

uvedené postupy jsou výsledkem praktického nasazení při vytváření fiktivní společnosti Aknela.com. Získané 

poznatky o výhodách, nevýhodách, omezeních a rizicích nefunkčnosti služeb jsou sepsány v odpovídajících 

kapitolách. Cílem práce je poskytnout shrnující přehled pro uživatele uvažující nad přechodem do online 

prostředí nebo poskytnout návod pro efektivnější využití služeb. 
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1 Úvod 

1.1 Téma práce  
 Produkty firmy Google, kam lze zařadit služby (poskytované koncovým uživatelům) a technologie (vlastní 

řešení podporující funkčnost služeb), jsou velmi populární. Google již dávno není pouze firmou, zabývající se 

vyhledáváním informací na internetu. Díky rozdílnému přístupu k vytváření produktů můžeme být svědky 

odvážných projektů, které jsou ne vždy kladně přijaté uživateli. Právě díky této odlišné politice uvádění nových 

produktů se stala významným poskytovatelem online služeb a dokázala tak vybudovat uznávanou značku.  

Ta poskytuje internetovému uživateli nabídku vždy něčeho nového s notnou dávkou přidané hodnoty sobě 

vlastní. Často jsou zmiňovány nevýhody týkající se například otázek ohledně bezpečnosti, ztráty soukromí či 

dostupnosti služeb. Denně využívám část produktů, proto jsem si vybral toto téma, abych na praktické příkladě 

při vytváření fiktivní firmy Aknela.com, mohl vyzkoušet možné nasazení do firemní infrastruktury. 

1.2 Cíl práce  
     Jedním z hlavních cílů mé práce je analýza všech dostupných produktů, zejména služeb a jejich použití pro 

bezproblémový provoz firmy. Hlavní oblast zájmu se soustředí na komplexní balík služeb nabízený firmám 

(Google Apps), tak na služby poskytované běžným koncovým uživatelům. Právě tato návaznost může 

poskytnout dané firmě konkurenční výhodu, pokud dokáže správně propojit poskytované možnosti. Takto 

souhrnný materiál bude k dispozici dvěma cílovým skupinám.  

 

 První budou společnosti uvažující o přechodu na efektivnější způsob práce z hlediska úspory času při sdílení 

dat a společné tvorbě dokumentů. Práce jim nabídne základní informace ohledně všech možnostech, limitech, 

výhodách či nevýhodách a také srovnávací kalkulaci nákladů. Vytvoří si představu, jak lze dnešní době využít tyto 

dostupné nástroje, jaká je jejich funkčnost či co se teprve připravuje. 

 

 Druhou většinovou skupinou budou firmy, používající online služby delší dobu. Ty se mohou dozvědět, zda 

některou ze služeb není možné využít i jiným způsobem než doposud. V části případové studie budou shrnuty 

užitečná využiti a propojení služeb z praktického používání na nově zřízené doméně. Ten bude také sloužit jako 

návod jak postupovat při zřízení Google Apps na vlastní doméně. Pro všechny převody cen jsem uvažoval kurz 

1 EUR = 27 Kč a 1 USD = 20 Kč. 
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2 Informační technologie 
 V této kapitole bych se chtěl zamyslet nad zrychlujícím se vývojem technologií, zejména těch internetových 

a jejich vliv na tvorbu množství informací. To vede ke vzniku pojmu informační společnost, která sebou přináší 

alternativní způsob práce. Jedním z nich je používání hostovaných aplikací u provozovatele tzv. cloud computing 

a jeho součásti jako je IaaS, PaaS a SaaS. 

2.1 Vývoj 
 Informační technologie jsou jedním z nejrychleji rostoucích oborů lidského snažení. Pokud se ohlédneme 

několik let nazpět a porovnáme, o jak velké možnosti se posunuly jiné obory,uvidíme propastný rozdíl1. V dnešní 

době nás zasahuje zjednodušený pojem počítače na každém kroku. Jako u každé nové věci i výpočetní technice 

nebylo dáváno konkrétní využití. Zde později můžeme nalézt podobnou paralelu ve vývoji internetových 

technologií (např. HTML tagy původem pro formátování textu se nyní používají při tvorbě online aplikací). ejen 

specifická oblast internetu, ale veškerá další odvětví informačních technologií jsou navíc zrychlována, což má za 

následek neustálý přínos nových trendů. Začínají se zkracovat doby, kdy o daném  produktu nebylo široké 

povědomí a za stejnou dobu do budoucna jde o běžně používanou službu. Jedním z příkladů je sociální síť 

Facebook, která vznikla před pěti lety a dnes jde o nejrozšířenější formu sdílení kontaktů. Objevuje se plno 

nových produktů, které nelze podcenit. Proto produkty, přijímané zprvu s určitými rozpaky mohou 

v následujících letech určovat směr. 

2.2 Informační společnost  
 Dle sémiotiky [1], což je obor zabývající se studiem znakových systémů, je informací pouze takový vjem, 

který splňuje tři stupně relevance. Prvním stupněm je syntaktická relevance . Pokud cílový subjekt dokáže 

takový vjem detekovat a porozumět mu. Tomuto vjemu se říká data, která mohou být ignorována nebo uložena 

(papír, médium, elektronická paměť). Na této úrovní slouží hlavně k přenosu, interpretaci a zpracování. Druhým 

stupněm je sémantická relevance- jedná se o data, jimž je přiřazen obsah. Pokud cílový subjekt pozná 

význam vjemu a o čem vypovídá, pak ho lze nazvat zprávou. Posledním stupněm je pragmatická relevance . 

Jde o zprávy přinášející užitečnou hodnotu pro cílový subjekt. Ty se nazývají informace, pokud slouží 

k rozhodování nebo jsou jinak užitečné  

 

 Díky možnostem, jaké informační technologie poskytují, je k dispozici daleko více informací než tomu bylo 

doposud. Větší kapacity diskových polí, rychlost a dostupnost internetu, druh sdílení dat, velikost osobních 

                                                                    

1 Příkladem může být Moorův zákon, který říká že počet tranzistorů na jednom čipu se zdvojnásobí každý 18 měsiců. 
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počítačů, schopnosti mobilních telefonů – to vše přispívá k tomu, že je společnost pod neustálým přísunem 

informací doslova na každém kroku. Nyní je již není nutné složitě hledat, ale relevantně vybrat tu nejužitečnější 

a v co nejkratším možném čase. Dále to již nejsou technologie, které by vyhrávaly v konkurenčním boji, protože 

srovnatelné možnosti dnes mají všichni. Jedním z příkladů může být fakt, že k založení funkční a prosperující 

firmy stačí pouze mobilní telefon a počítač s připojením k internetu. Jsou to právě informace a práce s nimi, jež 

dokáží odlišit zdravé a konkurence schopné firmy od těch zbývajících. Taková organizace pak dokáže informaci 

najít, analyzovat, uložit, uchovat, později nalézt a znovu použít. Musí však být podstoupeny všechny kroky, jinak 

nedochází ke stoprocentnímu využití. A odlišný přístup programům toto posílil. Jedním z nich jsou právě online 

aplikace, které nabízejí lepší vzájemnou propojitelnost mezi uživateli. 

 

 Dobrým příkladem je systém wiki2 využíván pro kolaborativní sdílení informací. V praxi to znamená, že 

kdokoliv může vytvořit nový dokument a ten dle velmi jednoduché syntaxe editovat. Další uživatel může tento 

dokument doplnit o další užitečné informace. Relevantní dokumenty se propojují odkazy mezi sebou nebo  

s online stránkami. Postupem času vzniká komplexnější zdroj informací s rychlejší správou (přidávání nových 

textů, opravování chyb, atd.) než pokud by byl tvořen a poskytován určeným jednotlivcem. 

2.3 Internet  
 Zpočátku pouze vojenský projekt, jehož hlavním cílem bylo vybudovat infrastrukturu, která by byla schopna 

fungovat i v případě vyřazení částí sítě nepřítelem. Později více směřovala k masovému rozšíření, nejvíc tomu 

dopomohl Tim Berners-Lee, který definoval web  jako hypertextový systém. Přechod na jinou část dokumentu 

nebo na jiné místo v internetovém prostoru je realizován za pomocí odkazů. Zde je jistě patrné, že internet byl 

navržen jako médium k výměně informací. 

 

  Později se postupně vyvíjel do podoby jaká je dnes známá. K této charakterizaci často dopomáhá označení 

Web 2.0, které poprvé použil Tim O'Reilly. Nové internetové projekty jsou takto označeny, pokud přinášejí nový 

přístup k informacím. Hlavně jde o uživateli vytvářený obsah. Nezáleží na tom, zda se jedná o video na serveru 

YouTube, encyklopedický článek na Wikipedii či sběr přehrávaných skladeb na serveru LastFM. Právě takovému 

rozmachu služeb nejvíce pomohlo vytvoření a vložení objektu XMLHttpRequest  do tehdejší páté verze 

prohlížeče Internet Explorer. Tento JavaScriptový objekt se umí asynchronně připojit k serveru a získat data bez 

nutnosti aktualizovat celou webovou stránku. První ho nasadil Microsoft do Outlook Web Access, jenže 

masivnímu rozšíření nakonec pomohl Google. Ten ho nasadil do svých Google Maps, čímž se webové aplikace 

zase o krok blíže přiblížily klasickým desktopovým aplikacím. To byl patrně největší zlom v novodobé historii 

internetových aplikací. 

                                                                    

2 Název pochází z havajštiny a znamená “rychlý”. 
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2.4 Cloud computing  
 Letmým pohledem do historie můžeme spatřit důvod vzniku většiny důležitějších vynálezů lidstva. Hlavní 

příčinou byla lidská lenost či nalezení řešení, jak si zjednodušit práci. Právě v tomto směru má informatika také 

svůj přínos, poskytuje nám daleko více možností, jak si ušetřit čas či provést jeden úkon několika způsoby. 

V posledních letech a hlavně v podnikatelské sféře vznikají potřeby práci snižovat tak, aby ji bylo možné 

zhodnotit jako vypočitatelný náklad. Vznikají tak nové a levnější alternativy, kdy přímo se specializující jednotka 

vyjde nákladově méně. Cloud computing  v překladu znamená výpočetní výkon v oblacích, protože veškeré 

výpočetní úkony probíhají mimo vlastní síť. V březnu 2007 se firma Dell neúspěšně pokoušela zaregistrovat 

tento pojem, ale neuspěla protože, protože s ním pracovala i konkurence [2]. 

 

 Na schematických diagramech je pomocí mraku (cloud) vyjádřeno všechno, co se nevyskytuje v dané lokální 

síť [4] – tedy vše co se nachází za firewallem. Výpočty (computing) naznačují využití celého počítače jako celku 

(výpočetní výkon a datové místo) pro zpracování daných úkolů a se vzdáleným přístupem přes tenkého klienta 

(např. webový prohlížeč). Není potřeba počáteční investice pro nákup hardware, který navíc velmi rychle 

zestárne. Nabízí se škálovatelnost výkonu, protože velmi jednoduše je možné přikoupit lepší nakonfigurované 

sestavy (procesor, operační paměť, diskové pole) nebo to systém dělá automaticky. Platba probíhá jen za 

spotřebovanou část na jednotku (čas, výkon, kapacita).  

 

 Poskytovatelé těchto služeb jsou velké firmy, které si nemohou dovolit podcenit kvalitu svých služeb 

příčinou nedostupnosti. Mají tak naddimenzovaný výkon pro případ vysokého počtu přístupů (např. v období 

Vánoc u elektronických obchodů). Po celý rok však zůstává nevyužit, proto je poskytován jako služba jiným 

subjektům. Dle rozsahu se cloud computing [5] dělí na infrastrukturu, platformu a software jako službu. 

2.4.1 Infrastruktura jako služba 

 Překlad původního pojmu Infrastructure as a Service (IaaS), kdy poskytovatel nabízí kompletní výkon 

počítače. Dříve známé pod pojmem hardware jako služba  (Hardware as a Service [HaaS]). V pronájmu je celý 

virtualizovaný počítač, do kterého lze nahrát operační systém. U tohoto typu služby se platí zbytečně i za 

nevyužitý výkon. 

Např.: Amazon Elastic Computer Cloud (EC2) http://aws.amazon.com/ec2,  Mosso http://www.mosso.com   

2.4.2 Platforma jako služba  

 V překladu pojem Platform as a Service (PaaS) na rozdíl od IaaS nabízí již jen konkrétní platformu čili 

softwarové rozhraní. Nabízí tedy vše pro kompletní cyklus od návrhu, přes tvorbu až po poskytování webových 

aplikací. Není možné využívat session (způsob identifikování uživatele), protože ta jsou ukládána na server 

 – v případě využití mnoha serverů nelze odhadnout, který bude zrovna použit. Škálování výkonu probíhá 

automaticky a účtování probíhá za počet provedených megacyklů (MhZ). 
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Např.: Google App Engine (Java, Python) http://code.google.com/intl/cs/appengine, Azure Services Platform 

běžící na Windows Azure (.NET)  http://www.microsoft.com/azure 

2.4.3 Software jako služba  

 Nejznámější forma cloud computing pochází z originálního Software as a Service (SaaS). Zákazník si 

programy nekupuje, pouze pronajímá jako službu. Výhody a nevýhody tohoto řešení zmiňuji dále v této práci. 

Např.: Google Apps for business http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html, Zoho 

http://www.zoho.com    

3 O firmě Google  
Nyní přichází představení firmy Google, od zmínění krátké historie a způsobem financování vlastních služeb. 

3.1 Historie  
 Firma Google se jmenuje podle stejnojmenného internetového vyhledávače. Název je odvozen [6] od slova 

googol
3, což v algebře znamená číslo složené z jedničky a sta nul (10100). Často se vznik vyhledávače připisuje 

jen tomu, že Sergey Brin a Larry Page vymysleli algoritmus, který dokázal nejlépe prohledat internet. Toto 

ovšem toto nestojí  pouze na tajemném algoritmu, ale na celkově rozdílném přístupu k problematice 

organizace informací.  

 V době jeho vzniku na internetu existovalo plno podobných serverů, všechny ovšem fungovaly hlavně jako 

portály. Portál je vstupní branou na internetu poskytující nejdůležitější funkce na hlavní stránce (katalog, zprávy, 

přístup do emailu, počasí, televizní program, kurzy měn) a všudypřítomnou reklamu (blikající bannery, velké 

obrázky). Součástí portálu byl katalog dělící webové stránky do různých kategorií, do kterých byla data zpočátku 

vkládána ručně. Vyhledávání probíhalo právě v tomto katalogu, popř. s nekvalitními výsledky i na části 

internetu. Portály získávaly na popularitě díky obecné nezkušenosti uživatelů při používání internetu. Mezi 

nejpopulárnější portály patřily Yahoo, Altavista nebo stávající jednička na českém internetu Seznam. 

 

 

obr. 1 Logo firmy Google 

 

                                                                    

3 Poprvé ho použil Milton Sirotta, synovec amerického matematika Edwarda Kasnera, který ji spolu s Jamesem 
Newmanem zpopularizoval v knize Matematika a představivost. 
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 Zakladatelé nechtěli vytvořit další portál, ale rozhodli se jít cestou vyhledávání a specializovat se pouze na 

tuto jednu oblast. Hlavním cílem nebylo vydělat peníze, ale najít a zpřístupnit informace. Použili velmi 

jednoduchou hlavní stránku, která se od vzniku změnila jen velmi málo. Stránky se zobrazovaly podle důležitosti, 

tzv. PageRanku
4, což je číselné ohodnocení stránky odpovídající důležitosti. Předpokládané relevantnější 

stránky se zobrazují výše a větší váhu také má, pokud na ni odkazují jiné stránky s vysokým PageRankem. 

3.2 Financování produktů 
 Další odlišností, se kterou vyhledávač přišel, byl způsob financování. Hlavním cílem bylo poskytovat 

vyhledávání bez obtěžování reklamou nebo podmíněné platbou. Prvním zdrojem financování byl pronájem 

vyhledávací technologie konkurenčním portálům. Později přistoupili na variantu zobrazované reklamy na 

viditelně odděleném místě (v pravé části hledání) a obsahem vázané na výsledky vyhledávání – tato je dosud 

využívána, označena je jako jako Sponzorované odkazy  a váže se k výsledkům vyhledávání [8]. Uživatel není 

obtěžován zbytečnou reklamou a zároveň zadavatel zvětšuje svoji šanci na účinnost, protože oslovuje uživatele, 

kteří hledají podobnou službu nebo produkt. S tím souvisí filosofie zobrazovaných položek, které závisí na tom, 

zda reklama přidává obsahu hodnotu [9]. 

3.3 Vyhledávač 
 Plno odlišných drobností dokázalo z Google udělat největší vyhledávač, obsluhující přes 200 milionů dotazů 

denně [10]. Na silně konkurenčním americkém trhu dokázal získat 72 % celkového vyhledávání na internetu 

[11]. 

 

 

obr. 2 Podíl vyhledavačů na americkém trhu (únor 2009) 

                                                                    

4 Pojmenován je podle jednoho ze zakladatelů a znamená Hodnocení pana Page (nikoliv page jako anglický termín pro 
webovou stránku) [7]. 
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Většina uživatelů (i těch méně pokročilých) používá k přechodu na požadované stránky hlavně z vyhledávače. 

Naučili se tak formulovat své požadavky do klíčových slov, v posledních letech i do víceslovných pojmů. 

 

obr. 3 Počet slov použitých při vyhledávání (únor 2009) 

 

 Při častějším používání vyhledávání je uživatel schopen, na rozdíl od dříve používaného katalogového 

třídění, odhadnout správné klíčové slovo. V katalogu je totiž daná informace subjektivně zařazena do jedné  

z kategorií. V množství informací je vyhledávání nejlepším způsobem jak získat relevantní výsledek, navíc když  

v roce 2007 byla přidána miliarda stránek. Pouhé vyhledávání by se v dnešní době nestačilo udržet na tak vysoké 

pozici, proto vznikají nové produkty. Už z obchodního hlediska je důležité hledat nové cesty – čím více uživatel 

stráví online na jeho službách, tím více kontextové reklamy shlédne.

4 Produkty firmy Google 
 Produkty lze rozdělit na služby a technologie. Mezi služby patří online verze programů, které byly dosud 

používané jen formou instalace na počítači. Technologie jsou speciálním typem řešení, která podporují a zvyšují 

funkčnost služeb. Při jejich popisu budu zmiňovat nejen podobné funkce s běžnými programy, ale také 

inovativní funkčnost. Jedná se o funkce nabízené pouze v online prostředí s přidáním charakteristických 

vylepšení společnosti Google. Vzhledem k praktickému nasazení a vyzkoušení, mohou některá hodnocení být 

výsledkem subjektivního testování.  

 

 Služby rozdělím do dvou skupin, podle způsobu přihlašování. Jednou z nich jsou většinou firemní uživatelé 

balíku Google Apps. Jejich přihlašovací účet je vytvořen správcem ve tvaru, příslušícím k dané doméně, např. 

jmeno.pri jmeni@firma.cz  a dovoluje přistupovat ke všem službám na zmíněném doméně.  

 

 Do druhé skupiny patří většina běžných služeb (níže popsány v části Ostatní produkty), do kterých se 

přistupuje přes jeden účet – Google Account. Ten může mít podobu jakékoliv emailové adresy – např. 

jmeno.pri jmeni@email.cz . Pro přihlašování se jako login uvádí celý tvar emailové adresy. Další možnosti je 

zřízení emailového účtu na Gmailu (prezdivka@gmail .com), který bude zároveň i Google Accountem.  
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K přihlašování se v tomto případě používá také celý tvar emailové adresy nebo jen textová část před zavináčem 

(např. prezdivka). Google Account se může vytvořit  z emailové adresy používané pod Google Apps 

(jmeno.pri jmeni@firma.cz). V případě shody služeb se používá pouze jedna instance. Pokud je např. účet  

z Google Apps zaregistrován jako Google Account, není možné se přihlásit např. ke kalendáři pokud je již 

využíván na vlastní doméně. 

4.1 Google Apps  
 Google Apps je část webového portfolia nástrojů, která je nabízena organizacím k použití na vlastní 

doméně. Využije se tak funkce běžných programů v kombinaci s určitou mírou personalizace. Mezi ně patří 

možnost graficky si upravit prostředí (přidat vlastní logo, sjednotit barevné schéma) nebo jednodušeji sdílet 

práci a emaily s názvem vlastní domény. V současnosti toto řešení využívá 1 milion firem s více než 10 miliony 

uživatelů. Každý den se registruje 3000 nových společnosti [12].  

 

 

obr. 4 Ikony nabízených aplikací v Google Apps (zdroj: http://www.google.com) 

4.1.1 Rozdíl v nabízených verzích 

Existují tři varianty nasazení – Standard, Education a Premier. Liší se hlavně v ceně, zpřístupněním API5, počtu 

uživatelů a uživatelské podpoře. 

4.1.1.1 STANDARD 

Cena: zdarma  

 Klasická verze Standard obsahuje emailového klienta Gmail, komunikační rozhraní Google Talk, Kalendář 

Google, Weby Google pro tvorbu webových stránek a Dokumenty Google jako klasický kancelářský balík. 

Použitím služeb uživatelé akceptuji viditelnou reklamu, která se kontextově váže k zobrazovanému obsahu. 

Například při prohlížení emailové zprávy na základě náhodně vybraných klíčových slov se zobrazuje relevantní 

                                                                    

5 Programátorské rozhraní pro možnost napojení na stávající systém. 
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textová reklama. Dále Standard zahrnuje mobilní přístup a rozhraní IMAP6 pro Gmail. U této verze byl v lednu 

2009 omezen maximální počet účtů na 50 z původních 200 [12]. Pokud chce administrátor spravovat více účtů, 

je nutné přejít na placenou verzi. Pro správu uživatelských účtů je nabízeno rozhraní Ovládací panel správce. 

Ten uchovává nastavení pro celou doménu – zakazuje jednotlivé služby, upřesňuje nastavení či povoluje 

funkčnost. Dále je tu možnost využívat Zdroje podpory online, což je forum a systém pro pokládání dotazů. 

Každá zřízená emailová schránka má kapacitu přes 7 GB. Stejně jako u nefiremní verze emailu narůstá velikost 

každou sekundu (dne 24.5. kapacita dosahovala 7.33007 MB) . 

 

Rozdíly v použití API  

V základní verzi můžeme přistupovat k funkcím a třídám těchto služeb:  

� Calendar Data API – přístup k vytváření a získávání událostí v kalendáři 

� Documents List Data API – přístup k textovým dokumentům či jeho částem a možností uploadu 

� Spreadsheets Data API – přístup k jednotlivým buňkám textového dokumentu 

� Google Gadgets API – vytváření miniaplikací pro Google Desktop, iGoogle, či jako vložitelný objekt na 

webové stránky 

� Google Talk open protocols – možné zaimplemetování komunikačního protokolu do vlastního řešení 

� Gmail Atom feed – dovoluje z nových emailů vytvořit RSS zdroj 

4.1.1.2 EDUCATION  

Cena: zdarma 

 Druhá verze Education je určena školám, univerzitám a neziskovým organizacím. Nabízí stejné možnosti 

jako verze Standard, navíc umožňuje volitelně blokovat či povolovat reklamu. V případě blokace není místo 

efektivně využito například pro zvětšení šířky pro zprávy. Jediným rozdílem tedy zůstává, zda uživatele otravuje, 

či poskytuje užitečnou informaci vytvořenou na základě jeho zájmu. Výhodou oproti jiným poskytovatelům 

poštovních služeb může být nevkládání reklamy do těla odeslaného emailu. 

                                                                    

6 Jedná o protokol pro obousměrnou synchronizaci emailů mezi offline programem a webovým poštovním klientem. 
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obr. 5 Srovnání zobrazované reklamy v Gmailu 

Mezi další přidané funkce patří:  

� Plánování konferenčních místností a zdrojů – do aplikace Kalendář je možné ukládat informace 

o využitelnosti konkrétního prostředku, např. pro půjčování firemního auta nebo projektoru.  

Ke konkrétní vlastní přidané události se pouze přidá vybraný zdroj. 

� Aplikace a služby třetích stran – na webové stránce Google Marketplace jsou k dispozici hotová 

placená řešení k přímému nasazení.  

web: http://www.google.com/enterprise/marketplace   

� Rozšířená doba telefonické podpory pro případ kritických problémů – přednostní přístup řešení 

problémů prostřednictvím telefonu, poskytován pouze v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, 

španělštině a nizozemštině. Správce se prokazuje svým PINem zákazníka a PINem podpory. 

� Rozhraní API pro integraci do stávající infrastruktury:  

o Provisioning API – vzdálená správa uživatelů, 

o Reporting API – reportovací systém pro ohlašování chyb, 

o Email Migration API – rozhraní pro přenos emailů, 

o Email Settings API – rozhraní pro vzdálené nastavování emailu, 

o Single Sign-On service (SSO) – v překladu Služba jednotného přihlášení dokáže ověřovat účty 

pomoci uživatelského jména a hesla Google Apps za pomocí jazyka SAML [13]. 

� Email gateway interface – směrování pošty přes vlastní systém, kdy může dojít k vlastnímu ukládání 

kopií, filtrování a monitorování zpráv. 
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4.1.1.3 PREMIER 

Cena:  40 € / 1 uživatelský účet / 1 rok  

 Poslední nabízenou možností je Premier. Nabízí stejné možnosti jako verze Standard a Education. Jsou zde 

stanoven SLA7 podmínky v rozsahu záruky 99,9 % dostupnosti emailové služby. Každý uživatelský účet má  

k dispozici 25 GB volné místa pro uložení zpráv. Mezi další přidanou schopností je správa zásad a obnovení zpráv 

od společnosti Postini8. 

4.1.2 Gmail 

 Jedná se o online emailového klienta, který je po vyhledávání nejpoužívanější službou [14]. Jednou z hlav- 

ních výhod je velikost volného prostoru. Již při uvedení v dubnu 2004 nabídl 1 GB volného prostoru, na rozdíl od 

stávajících služeb, kde se kapacita pohybovala v rozmezí od 5 MB do 20 MB. Větší kapacity v řádech 50MB byly 

dostupné až po speciálním příplatku. Nyní dosahuje stále se zvětšující kapacita velikosti více než 7 GB u verzí 

Standard a Education. Placená verze má zhruba čtyřikrát větší kapacita (verze Premier 25 GB fixně). 

   

 Mezi jeho další přednosti patří odlišný přístup k řazení – místo ukládání do složek probíhá takzvané 

štítkování. Každý email je možné tedy opatřit několika názvy a barevně odlišit, což ulehčuje orientaci. Další 

zajímavou funkcí je možnost označit email hvězdičkou, například pro urgentní projekty. Mezi největší problémy 

při přechodu uživatelů patří seskupování souvisejíích emailů do jedné položky. Po delším používání se může 

jednat o velmi užitečnou funkci – emaily jsou u sebe a lze číst celou vzájemnou korespondenci. V jedné takovéto 

konverzaci může být 61 emailů, pak se vytvoří nová položka. 

 V nastavení je možné přidat další emailové účty, takže se z webmailu stává klasický emailový klient, schopný 

obsluhovat až pět dalších účtů – přijímat poštu z jiných schránek pomocí protokolu POP3 a odesílat poštu s hla- 

vičkou odlišné adresy. Webové výstřižky jsou názvem pro aktuální zprávy získané skrz RSS nad výpisem emailů 

nebo okně pro psaní zpráv. Vzhledem k celosvětovému nárůstu SPAMU, který dosahuje většinu z celkového 

množství zaslaných emailů, je nezbytnou součástí každého klienta antispamový filtr. Díky schopnosti flexibilně 

upravovat algoritmy, manuálnímu označování spamu uživateli a množství nasbíraných podkladů, se Gmail stává 

nejefektivnějším nástrojem pro filtrování obtěžující pošty.  

 

 Snaha autorů je vytvořit komplexního klienta, který využívá inpage řešení – všechny operace provedeny v 

právě otevřeném okně. Obrázek zaslaný v příloze je zobrazen v malém náhledu. Pokud se v příloze nachází 

kancelářský dokument  je možné prohlédnout jeho obsah bez nutnosti ukládat na disk. Jako náhled se nabízí 

čistě textové HTML (funguje u souborů Word, Excel, PowerPoint, nefunguje u OpenOffice.org) nebo podobné 

                                                                    

7 Definované podmínky o zárukách ohledně garantování kvality služeb a případních sankcích při neplnění. 

8 Více informací o produktech firmy Postiny na webových stránkách http://www.postini.com  
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rozhraní jaké nabízí Google Dokumenty. Soubor PDF se otevře v online prohlížeči, umožňujícím základní 

prohlížení (zvětšit, zmenšit, kopírovat text, náhled stránek, tisk). Zvukový soubor MP3 se přehraje pomocí 

integrovaného Flash přehrávače, opět bez nutnosti stahovat na disk či streamovat přes nainstalovaný přehrávač 

v počítači. V rámci layoutu se nabízí integrovaný chat pro komunikaci s kontakty uloženými v adresáři (více v 

sekci o Google Talk).  

 

Další funkce 

ovládání klávesovými zkratkami, podpis emailu, šifrované připojení přes HTTPS, změna designu a barev klienta, 

automatické odpovědi v nepřítomnosti a další funkce ze sekce laboratoře
9
 

česky lokalizováno  

web: http://mail.google.com/ (případně http://mail.google.com/a/domena.cz) 

4.1.3 Dokumenty (Google Docs) 

 Tato služba přidaná do online portfolia vytvořila z Google Apps téměř kompletní webovou kancelář. Jedná 

se o textový, tabulkový editor a editor pro přípravu prezentaci a program pro tvorbu formulářů. Samozřejmě že 

je zde určitá limitace samotným prostředím, někomu může dané prostředí vyhovovat a nevyužije všechny 

funkce, někdo naopak označí online produkt za nepoužitelný. Zajímavé funkce nebo nedostačující možnosti jsou 

popsány dále.  

4.1.3.1 SPRÁVA DOKUMENTŮ 

 Správa dokumentů je hlavním místem pro organizaci souboru,složek, jejich třídění a vytváření. Řadit lze do 

složek (opět formou štítku jako, včetně barevného odlišení), označování důležitých dokumentů hvězdičkou, 

upload souborů (pouze specifické typy a velikosti, viz oddíl omezení). Nový dokument je možné vytvořit z před- 

připravených online šablon. Mezi nejzajímavější patří šablony životopisu, rozpočtu, cestovního plánu, kalendáře, 

projektového reportu, S.W.O.T analýzy, business plánu, projektového plánu či výzkumné zprávy. 

 

 Dokument také vznikne posláním emailu na speciální adresu (např. Ivan+Kutil-0032474128______0171-

Bs6846dp@prod.writely.com). Lze ho umístit do přílohy (nefunguje s tabulkovým dokumentem a PDF 

souborem) nebo uložit text do těla zprávy (název dokumentu bude vycházet z textu v předmětu emailu). Před 

samotným umístěním do online archivu je nutné povrdit návštěvou vygenerovaného linku v příchozím emailu. 

Filtrovat soubory lze podle zvolené vlastnosti – vlastněné uživatelem, otevřené uživatelem, ohvězdičkované 

uživatelem, dle typu dokumentu, konkrétní složku, sdílené dokumenty nebo jako uložené hledání (každý 

vyhledávací dotaz nad vlastními dokumenty lze uložit). 

                                                                    

9  Původně pro účel testování funkcí před nasazením do provozní verze, dnes uživatelsky definovaná funkčnost. 
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4.1.3.2 TEXTOVÝ EDITOR (GOOGLE DOCUMENT) 

 Dovoluje vytvářet, editovat a ukládat textové dokumenty jako klasický textový editor. Jedná se o online 

alternativu k programům Microsoft Word nebo OpenOffice.org Writer. 

 

Běžné funkce  

zvýraznit text (bold, kurzíva, podtrženě), nastavit styl dle typu textu (nadpisy 1-6), změnit barvy písma a jeho 

pozadí, formátovat jako číslovaný a nečíslovaný seznam, odsadit, zarovnat, změnit velikost písma 

(ze 7 možných), nastavit font (z 11 možných), vrátit zpět a vpřed akci, kopírovat/vložit/vyjmout text, vybrat vše, 

nalézt a nahradit (klasicky nebo pomocí regulárních výrazů), přizpůsobit uživatelské rozhraní (barva pozadí, 

velikost textu), generovat obsah, zobrazit pohled jako na stránce, vložit obrázek (nahrání z počítače nebo link z 

webové stránky), nakreslit kresbu (linie, základní 2D objekty, šipky), vytvořit a editovat tabulku, poznámky pod 

čarou, přidat komentář, přidat poznámky, vložit speciální znak nebo horizontální linii, správa záhlaví a zápatí, 

záložky na sekce v dokumentu, statistiky (počet slov, stránek, vět), klávesové zkratky, uložit jako (OpenOffice.org 

Writer, Text, PDF, RTF, zazipované HTML, Microsoft Word), náhled tisku, kontrola pravopisu (v 35 jazycích) 

 

Inovativní funkce 

� Editovat text jako HTML – pokud je potřeba přidat nebo upravit stránku způsobem, který rozhraní 

neumožňuje, nabízí se editace zdrojového kódu jako běžné webové stránky. 

� Editovat styl jako CSS – zajímavý způsob formátování dokumentu, pokud to základní uživatelské 

rozhraní nenabízí, další možností je vytvořit šablonu, dle které budou formátované další dokumenty.  

� Revize – každé uložení je jedna položka v sekci revize, jednoduše lze porovnat změny od minulé 

editace nebo zjistit nový text přidaný jiným uživatelem. 

� Fullscreen – skryje veškeré ovládací menu a ikony, v kombinaci s fullscreen nastavením prohlížeče 

využije kompletně celou obrazovku pouze pro dokument. 

� Vyhledávat na internetu – označené slovo lze vyhledat v jedné z online databází – buď ve vyhledávači 

(klasickém Google nebo v sekci obrázků), ve slovníku Merriam-Webster's (kde hledá definici nebo 

synonyma) nebo v encyklopedii (využívá služeb Britannica). 

� Typy linků – lze odkázat na internetovou adresu, jiný online dokument, email či záložku v dokumentu 

� Sdílet – napsáním emailových adres lze pozvat spolupracovníky nebo čtenáře dokumentu. 

� Publikovat – jedním kliknutím se dokument zpřístupní jako webová stránka, nemusí se tedy již nikam 

nahrávat, dokument je uložen na unikátní adrese. Viditelný může být pouze pro přihlášené uživatele 

na dané doméně, nastavit lze také automatické publikování, podobným způsobem lze i publikovat 

článek na blog. 
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Nevýhody 

� Omezené fonty – protože je aplikace stále jen webovou stránkou, nenabízí k použití nainstalované 

fonty v počítači. 

� Velikost fontu – existuje jen přednastavených sedm kroků pro určení velikosti písma (možno obejít při 

pokročilé editaci CSS) . 

� Záhlaví, zápatí – neposkytuje automatický formát a nečísluje stránky. 

� Rozdělení stránek – v editačním módu není naznačen přechod mezi jednotlivými stránkami, 

dokument je jedním kusem papíru. 

� Vytváření tabulek – manipulace a editace je těžkopádná 

 

obr. 6 Rozhraní textového editoru 

4.1.3.3 TABULKOVÝ EDITOR (GOOGLE SPREADSHEET)  

Pracuje s daty uloženými v tabulkách, ze kterých dokáže vytvářet grafy. Jedná se o online alternativu  

k programům Microsoft Excel nebo OpenOffice.org Calc. 

 

Běžné funkce 

zvýraznit text (bold, kurzíva, podtrženě), přeškrtnout text, změnit velikost písma (z 11 možných hodnot), nastavit 

font (z 6 možných hodnot), měnit barvu a pozadí textu (možno také dynamicky dle podmínek), ohraničit buňky, 

zarovnat text do buněk (horizontálně a vertikálně), vrátit zpět a vpřed akci, kopírovat/vložit/vyjmout text nebo 

formátování stylu buňky, vyhledat obsah buňky na webu, najít a nahradit text (ve všech listech), zalomit dlouhý 

text, sloučit buňky, určit typ dat v buňce (datum, měna, procenta, text, čas, číslo), kontrolovat vstupní hodnoty, 

řadit buňky podle abecedy, vkládat/schovávat/mazat/ukotvit řádky nebo sloupce, vložit vzorec pro výpočet, 

pojmenovat rozsah buněk,  vložit obrázek/komentáře/kresbu/graf, pojmenovat rozsah hodnot, více listů v 

dokumentů, klávesové zkratky, export (pouze list: CSV , HTML, TXT, ODS, PDF, TXT, XLS) 
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Inovativní funkce 

� Zobrazit jako seznam – toto rozhraní se původně zobrazovalo v přístupu z mobilního telefonu kvůli 

jeho omezeným možnosti editace, nyní je dostupné i pro běžné editování. 

� Publikovat – automatická publikování v případě provedených změn, lze určit konkrétní list nebo jen 

rozsah buněk, nabízené formáty jsou: webová stránka, kód pro vložení do stránky, CSV, TXT, PDF. 

� Upozornit na změny – pokud je provedena manipulace s dokumentem (editování celého 

dokumentu/pouze vybraného listu/jen konkrétní buňky, přidán/odebrán uživatel, uživatel odešle 

formulář) probíhá upozornění pomocí emailu (okamžitě při provedené změně nebo denní report). 

� Vytvořit formulář – z otevřeného tabulkového dokumentu s uloženými hodnotami (první řádek 

obsahuje jednotlivé hodnoty), lze jednoduše vytvořit webový formulář. 

 

� Vybrání datumu – pokud je typ buňky nastaven jako datum, po dvojkliknutí se nabídne minikalendář 

pro vybrání dne a měsíce. 

� Vložení gadgetu – dokáže obohatit tabulkový dokument o nový pohled na data (vizualizace dat), 

přidat funkčnost (organizační diagram) nebo v případě nutnosti dovoluje vložit vlastní 

naprogramovaný gadget 

� Schopnost speciálních vzorců – funkce dokáží načíst externí data z webových stránek (HTML, XML, 

CSV) se kterýma se dá dále pracovat. 

� Sdílet – napsáním emailových adres lze pozvat spolupracovníky nebo čtenáře dokumentu. 

� Revize – každé uložení je jedna položka v sekci revize, jednoduše lze porovnat změny od minulé 

editace nebo zjistit nový text přidaný jiným uživatelem. 

Nevýhody 

� Výpočty – veškeré operace k zobrazení či výpočtům jsou prováděné pomocí JavaScriptu, který není 

optimalizovaný pro takový druh operací 
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obr. 7 Rozhraní tabulkového editoru 

4.1.3.4 EDITOR PREZENTACÍ (GOOGLE PRESENTATION) 

 Vzhledem k povaze druhu dokumentu a Nejvíce se vzdaluje klasické nainstalované verzi, neumožňuje tolik 

funkcí a ovládání není zatím příliš pohodlné. Umožňuje vytvářet prezentace, jednoduchým způsobem 

spolupracovat ve více lidech a následně je publikovat. Opět vše online, takže kdekoliv dostupné. Jedná se  

o online alternativu k programům Microsoft Powerpoint nebo OpenOffice.org Impress. 

 

Běžné funkce 

zvýraznit text (bold,kurzíva,podtrženě), změnit velikost písma (i uživatelská velikost), nastavit font (z 6 možných), 

změna barvy písma a jeho pozadí, vymazat formátování textu, zarovnat text, odsadit, formátovat jako číslovaný 

a nečíslovaný seznam, zarovnat objekty na střed snímků, vzájemně zarovnat objekty, rozmístit objekty (mezi 

objekty se vytvoří stejné mezery), vložit obrázek/přednastavené 2D tvary/kresbu, vrátit zpět a vpřed akci, 

kopírovat/vložit/vyjmout text, nastavit předpřipravený motiv, na pozadí barva nebo obrázek, přiblížit/oddálit, 

vytvořit nový/duplikovat/vymazat slide, uložit jako (PDF, PPT, TXT), tisk, klávesové zkratky  

 

Inovativní funkce 

� Import – vložení videa z YouTube či slidů z jiné prezentace. 

� Poznámkování – přidání doplňujících textů k jednotlivým snímkům, zobrazovaných během prezentace 

v novém okně. 

� Publikování – automatické publikování v případě změny, kód pro vložení do stránky, CSV, TXT, PDF. 

� Online prezentace – vedle prezentace v oknu prohlížeče se nabízí komunikace uživatelů, kteří mají 

otevřený stejný soubor, zároveň probíhá automatické posouvání snímků dle příkazu prezentujícícho. 

� Sdílet – napsáním emailových adres lze pozvat spolupracovníky nebo čtenáře dokumentu. 

� Revize – každé uložení je jedna položka v sekci revize, jednoduše lze porovnat změny od minulé 

editace nebo zjistit nový text přidaný jiným uživatelem. 
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Nevýhody 

� Ovládání – z kancelářského portfolia jde o předposlední přidaný produkt, který nemá ovládání 

nejméně použitelný nástroj. 

� Funkce – neposkytuje přechody, animace, časování. 

 

obr. 8 Rozhraní editoru pro vytváření prezentací 

4.1.3.5 TVORBA FORMULÁŘŮ (GOOGLE FORMS) 

 Aplikace vytvoření vlastní ankety. Po zadání názvu a krátkého popisu se může vyplňovat konečné znění 

otázek. Na výběr je z několika typů možných odpovědí: textové pole pro krátký či dlouhý text, výběr jedné 

možnosti z mnoha, výběr více možností z mnoha, rolovací výběrový seznam, hodnocení ve škále 1 až n. Veškeré 

odpovědi se ukládají do tabulkového souboru a zároveň je poskytováno vyhodnocení ve formě grafu. 

 

Inovativní funkce 

� Rychlost – rychlé vytvoření anketních otázek. 

� Vizualizace – výsledky jsou prezentovány automaticky do grafů. 

� Šablony – anketu lze vytvořit pomocí předpřipravených grafických šablon 

 

Nevýhody 

�  Editace HTML – neexistence této možnosti 
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obr. 9 Rozhraní pro vytváření formulářu a prezentace výsleků v tabulce a grafech 

 

česky lokalizováno  

web: http://docs.google.com (případně http://docs.google.com/a/domena.cz) 

4.1.4 Kalendář Google (Google Calendar) 

 Slouží k plánování času jako elektronický diář. V rámci jednoho účtu lze vytvořit více kalendářů, které se 

zobrazují v jednom rozhraní a jsou odlišeny rozdílnými barvami. Nově vytvořená událost má jméno, čas nebo 

časové období kdy probíhá, místo, popis a v příloze například vložený dokument z online kanceláře. Do této 

položky lze přiřadit další zúčastněné uživatele, nastavení připomenutí události a typ ochrany osobních údajů 

(výchozí z nastavení kalendáře, soukromá, veřejná). Upozornění na nadcházející události lze nastavit formou 

vyskakovacího okna v prohlížeči, posláním emailu nebo SMS. V případě SMS je nutné spárovat mobilní telefon 

s účtem za pomoci zaslaného kontrolního kódu. Toto upozornění může by výhodné pro mobily, které nemají 

možnost synchronizovat svůj interní kalendář s online verzí. Časový úsek poslání upozornění před proběhnutím, 

události se nastavuje v řádech minut, hodin, dnů a týdnů. Takto lze sledovat i provedené změny v kalendáři, 

například nové, zrušené nebo změněné nebo odpovědi na pozvánku, informování pomocí SMS nebo emailu. 

Vlastní funkcí je denní agenda, zasílaná na email každý den v 5 hodin ráno daného časového pásma. 

  

 Kalendář lze sdílet jako XML (obecný formát pro výměnu dat), ICAL (standard pro výměnu kalendářových 

dat)  nebo statickou HTML stránku. U té lze uvést dodatečné parametry jako výchozí model zobrazování, 

velikost či typy ovládacích prvků. Nastavením lze dovolit sdílení veřejné nebo pouze v rámci dané domény. 

Každá volba dovoluje výpis buď s podrobnostmi (informace o dané aktivitě), nebo bez podrobností (zobrazené 

jako položka o nedostupnosti, jen bez bližších informací). Zpřesnit sdílení lze zadáním konkrétních lidí (vypsáním 

jejich emailových adres) – ti mohou spravovat sdílení, provádět zásahy a případně jim jsou nastavena práva jako 

v předchozím sdílení. 

 

Výhody 

� Zdarma SMS notifikace – dokáže upozornit na události, aniž by byla nutná synchronizace s mobilem 
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Nevýhody 

� Nenašel jsem žádné nevýhody 

 

obr. 10 Rozhraní kalendáře 

 

česky lokalizováno  

web: http://www.google.com/calendar (případně http://calendar.google.com/a/domena.cz) 

4.1.5 Google Talk  

 Jedná se o druh instant messengeru založeného na protokolu Jabber10 s možností archivace konverzace  

v Gmailu. Poskytuje nejen online textovou komunikaci, ale také audio a video. Protokol disponuje rozdílnými 

variantami přístupu, tedy míst, kde uživatel klienta používá. Může se jednat o nainstalovanou aplikaci na 

počítači, online gadget, panel v Gmailu nebo aplikaci třetích stran. 

 

 Pro nejběžnější používání se nabízí verze pro operační systém Windows XP+, která se instaluje jako klasická 

aplikace a při spuštění je indikována pomocí tray ikony vedle hodin. Kromě klasické textové komunikace nabízí 

posílání souborů a telefonování, ovšem pouze pokud oba uživatelé mají desktopovou verzi klienta. Další funkce, 

zasílání hlasových zpráv, není vázána na přítomnost stejného rozhraní na druhé straně, protože zpráva je 

poslána jako email se souborem v příloze (MP3, 11kHz, mono, 24kbit/s). Nainstalovaná verze GTalku slouží jako 

notifikátor nových poštovních zpráv.  

 Dalším užitečným použitím je v postranní panel Gmailu. Nabízí zvukové oznámení příchozí zprávy a 

skupinového rozhovoru. Po nainstalování speciálního pluginu poskytuje navíc videochat (přes webkameru) a 

audiochat. Rozšíření je dostupné pouze v prohlížečích Firefox 2+, Internet Explorer 6+, Safari 3+, Google Chrome 

v operačním systému Windows XP+ nebo Mac OS X v10.4 (s procesory Intel). V anglické verzi Gmailu je možné 

používat spolu s účtem i ICQ – díky transportu AIM (AOL Instant Messenger). V nastavení Chatu se objeví 

formulář pro vyplnění loginu a hesla do sítě ICQ.  

                                                                    

10 Více o open source komunikačním protokolu na http://www.jabber.cz  
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 Google Talk gadget může být umístěn na personalizované stránce iGoogle nebo spuštěn z webové adresy 

http://talkgadget.google.com/talkgadget/popout. Vzhledem k povaze otevřeného protokolu Jabber není výběr 

klientských aplikací zúžen pouze na oficiálního klienta. K nejznámějším dalš komunikačním klientům patří 

Adium, Pidgin, Miranda, Psi nebo Trillian Pro. 

 

Výhody 

� Otevřenost – neexistuje smluvní dohoda o vlastnění odeslaných dat jako u ICQ11. 

� Množství klientů – díky využití protokolu jabber je k dispozici velké množství klientů. 

� Audio a video komunikace – z prohlížeče je možné využití hlasové a video konference přímo  

v rozhraní Gmailu. 

� Mobilní klienti – chytré telefony dovolí využívat nejen textovou, ale i hlasovou komunikaci. 

� Zasílání hlasových zpráv – funguje jako záznamník. 

 

Nevýhody 

� Oficiální klient – protože existuje velké množství alternativních programů s pokročilými funkcemi, 

není oficiální klient dále vylepšován. 

česky lokalizováno  

web: http://www.google.com/talk/ 

4.1.6 Weby Google (Google Sites)  

 Pomocí Webů Google je možné vytvořit ucelenou webovou stránku bez nutnosti znát HTML formátování. 

Funguje jako vizuální WYSIWYG, všechny formátovací úkony jsou dostupné z menu nebo pod tlačítkem s ikonou.  

Postupně se vytvářejí nové stránky vždy vybráním z konkrétního typu:  

� webová stránka – rozhraní podobné textovému editoru pro psaní textů, 

� oznámení – slouží k umisťování novinek na nástěnku,  

� úložiště souborů – rozhraní pro upload souborů a jejich třídění do složek,  

� seznam – tabulku s údaji lze vytvořit ze šablony (seznam akcí, seznam problémů, stav jednotek)  

nebo vlastní, 

                                                                    

11 Při instalaci klienta ICQ je nutné potvrdit souhlas, že všechny odeslané texty a soubory jsou majektem AOL . Podmínky 
na adrese: http://www.icq.com/legal/. 
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� panel – předpřipravený layout pro vkládání miniaplikací – zde myšleny nejen gadgety, ale i obsah z 

externích zdrojů (kalendář, prezentace, slideshow obrázků, dokumentů) a generování obsahu z 

interních zdrojů (nové položky v oznámení, úložišti souborů a seznamu) 

� úvodní stránka – podobná funkčnost jako panel, slouží jen k přidávání gadgetů a ty jsou viditelné 

pouze konkrétnímu uživateli 

 

 Layout celé stránky je rozdělen na několik části. Horní část se záhlavím obsahuje hlavičku s logem, názvem 

stránky a vyhledávacím polem. Střední část se skládá z menu umístěného na levé straně a oblastí pro obsah. 

Volitelně zobrazitelné menu obsahuje navigaci, místo pro text, odpočítávání, informace o všeobecné nejnovější 

nebo poslední uživatele aktivitě. Každá stránka obsahuje možnost pro přidání souborů nebo zapsání komentáře. 

Spodek části vyplňuje zápatí, které je jedinou needitovatelnou částí webu. Všechny stránky jsou umístěny na 

adrese http://sites.google.com/a/aknela.com/[nazev_stranky]/, pokud je nastaven CNAME 

záznam, je možné provést mapování webu na zvolenou subdoménu (např. http://web.aknela.com). 

Přizpůsobení grafického vzhledu se docílí díky připraveným šablonám a doladění jednotlivých detailů (barva 

písma, pozadí, typ fontů, atd). Systém dovoluje uploadovat soubory velikost do 10 MB až do celkové kapacity 

jednoho účtu 10GB. Ve verzi Premier a Education přidává ke kapacitě 500 MB za každého uživatele. Hlavní 

využití nalezne při vytvoření webové prezentace firmy, vstupní firemní brány, firemní wiki systému (knowledge 

base), stránek pro specializovaný projekt. 

 

Editační funkce 

zvýraznit text (bold, kurzíva, podtrženě), jedno nebo dvousloupcový layout stránky, změnit velikost písma (z 6 

možných), nastavit font (z 6 možných), nastavit styl dle typu textu (nadpisy 1-3),  odsadit, formátovat jako 

odrážky a číslování, změnit barvu textu a jeho pozadí,  vrátit zpět a vpřed akci, vložení tabulky, čtyři 

přednastavené styly písma, přeškrtnutí textu, horní a dolní index, zarovnání, vložit obrázek / odkaz, obsah 

(automaticky generovaný ze stránek), vodorovnou čáru,  

 

Inovativní funkce 

� Poslední aktivita – vypisuje poslední aktivitu na webu (editace, změny).  

� Generování záznamů – jedny z miniaplikací jsou funkce generující informace o posledních záznamech 

ve stránkách typu Oznámení, naposledy aktualizovaných souborech ve stránkách typu Úložište 

souborů a nejnovější položky ve stránkách typu Seznam.  

� Sdílení – stránky může editovat více lidí (pouze pozvaní nebo všichni uživatelé na doméně), web může 

být po nastavení interní nebo zobrazen komukoliv (pevné odlišení interních stránek a webových 

prezentací). 
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� Personalizovaný obsah – gadgety vložené do úvodní stránky jsou viditelné pouze právě přihlašenému 

uživateli. 

� Import – jednoduchým způsobem lze vložit gadget, kalendář, online dokument (textový, tabulkový, 

prezentace, formulář), webovou prezentaci z Picasa, video z YouTube nebo Google Video. 

 

Nevýhody 

� Layout – striktní nastavení rozvržení stránky (hlavička a patička webu, menu na levé straně zbytek 

s obsahem webu). 

 

obr. 11 Rozhraní Weby Google 

česky lokalizováno  

web: http://sites.google.com/ (případně http://sites.google.com/a/domena.cz) 

4.1.7 Kontakty  

 Funguje jako adresář, pro spravování kontaktů. V oblasti Všechny kontakty uchovává veškeré osoby, s nimiž 

byla vedena korespondence. Druhou oblastí je část Moje kontakty, umožňující třídit jednotlivé položky do 

skupin. 

O jedné osobě se uchovávají informace ohledně: 

� jména, oslovení, názvu společnosti,  

� domácí / pracovní / jiné emailové adresy, 

� domácí / pracovní / mobilní / faxové / pager telefonní číslo, 

� domácí / pracovní adresy, 

� uživatelského jména do komunikačního rozhraní Google Talk / AIM / Skype / ICQ /  MSN / Jabber 

� poznámek a doplňujícího textu, 

� zařazení do skupin (funguje jako štítky, kdy jeden kontakt se může vyskytovat ve více skupinách). 
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 Import nových položek je možné provést pomocí souboru CSV, kde jsou v jednom souboru jednotlivé 

informace kontaktu oddělení středníkem. Při exportování lze využít stejné typy formátů jako při importu a navíc 

ještě vCard. Jedná se o standardní formát pro výměnu kontaktu – jeden soubor je ekvivalentní jednomu 

kontaktu, v němž jsou informace vyplněny. 

 

česky lokalizováno 

web: http://www.google.com/contact (případně http://www.google.com/contacts/a/domena.cz) 

4.1.8 Experimentální služby  

 Tyto služby jsou dostupné v sekci Další služby pouze v přepnutém módu Nové generace, který však přepne 

celé administrátorské rozhraní do angličtiny. Tyto experimentální funkce ještě nejsou připraveny na finální 

nasazení (potřebují být otestovány), popř. by jejich masivní nasazení ve všech účtech by mohlo způsobit 

problémy. 

 

� Google Short Links – slouží k vytváření kratších aliasů k dlouhým URL adresám (jde o obdobnou službu 

jako nabízí např. služba Jdem.cz (internetový odkaz 

https://sites.google.com/a/aknela.com/knowledge-base zkrátí na http://jdem.cz/bjbh2), výhodou je 

provoz na vlastní doméně  

� Google Code Reviews – repozitář pro vývojáře a programátory pro skladování kódu. Více lidí může 

vidět změny, komentovat jednotlivé části a hledat chyby. 

� Google Moderator – může být vytvořen za účelem získávání nových nápadů, rad či pokládání otázek 

od uživatelů ke konkrétní události, setkání nebo tématu. 

4.2 Ostatní služby  
 Mezi ostatní služby nepatří produkty okrajové a doplňkové, ale zbývající jenž nejsou zatím zahrnuty v balíku 

Google Apps. K jejich přihlašování je využíván Google Account a jde převážně o služby pro běžné (nefiremní) 

uživatele. 

4.2.1 Vyhledávání  

 První produkt firmy, který je také nejpopulárnější a nejznámější. Denně je provedeno vyhledávání od stovek 

milionů lidí. S rychlostí nárůstu nových dat (zdvojnásobení každých pět měsíců a každý měsíc změna desetiny 

obsahu) musí reagovat i třídící algoritmus, který nyní k rozhodování o zobrazené pozici používá více než 200 

faktorů [15]. Vyhledávat je možné v několika typech informací (obrázcích, zprávách, příspěvcích na blozích). 
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 Klasické vyhledávání na úvodní stránce se snaží poskytnout univerzální hledání (Google Universal 

Search), kdy na jeden dotaz se vrátí výsledky z více kategorii . Jde o kombinaci webových stránek, map, textů 

z knih nebo videa. Cílem je poskytnout z jednoho místa co nejrychlejší a nejrelevantnější odpověď. Při špatném 

napsání slova vyhledávač doporučí jiné slovo, které může být správným ekvivalentem hledaného výrazu. 

Veškeré učení probíhá automaticky ze statistiky. Tyto opravy využívá pro korekturu gramatiky v jiných aplikací 

(např. při psaní textových dokumentů v Google Doc). 

4.2.1.1 PERSONALIZOVANÉ VYHLEDÁVÁNÍ 

 Personalizované vyhledávání nabízí specifikovat oblast (konkrétní stránky, weby, domény) na které bude 

prohledáván obsah. Takto lze definovat více webů, např. tématicky orientovaných nebo vytvořit vyhledávání pro 

vlastní webové stránky. V nastavení lze dodefinovat klíčové slovo, které se vždy přidá k novému vyhledávání 

(pro zpřesnění dotazu nebo vyloučení nežádoucích výsledků), kolaborovat může více lidí (přidávat cílené 

stránky), zakázat zobrazení ve výpisů vytvořených vyhledávačů. Po každém položeném dotazu je zobrazena 

reklama, kterou je možné zakázat pouze v placené variantě Google Custom Search Business Edition [16]. 

web: http://www.google.com/coop/cse/ 

 

Počet stránek Počet vyhledávání ročně  Cena ročně  

do 1,000  250 000  $100  

1 001 – 5 000  250 000  $250  

5 001 – 25 000  500 000  $750  

25 001 – 100 000  500 000  $2 000  

100 000 a více  500 000 a více kontakt na prodejce 

Tabulka 1   Cenové varianty Google Custom Search Businss Edition 

4.2.2 Skupiny (Google Groups) 

 Nabídku diskuzního fóra využívá mnoho firem pro veřejné sbírání podkladů, připomínek a stížností od svých 

uživatelů. Díky rozdílnému stupni viditelnosti se může použít i pro interní řešení projektů. Při vytváření vlastní 

diskuzní skupiny se nastavuje stupeň přístupnosti uživatelů: 

� veřejné – uživatel se může připojit nebo číst archiv, jenom členové mohou posílat zprávy, vidět ostatní 

uživatele, vytvářet nové stránky a nahrávat soubory,  

� pouze pozvaní – kdokoliv12 může číst zprávy v archivu a připojit se, pouze správci mohou posílat 

zprávy, vidět ostatní uživatele, vytvářet nové stránky a nahrávat soubory,  

                                                                    

12 Kdokoliv vlastnící Google Account a tedy možností se přihlásit do Google Groups 
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� soukromý – uživatelé musí být pozváni, pak mohou posílat a číst zprávy v archivu, vidět ostatní 

uživatele, vytvářet nové stránky a nahrávat soubory, skupina se nezobrazí ve výpisu a při hledání v 

Google Groups. 

 Koncept je velmi podobný běžné emailové konferenci, proto další možností zasílání nových příspěvků je 

pomocí emailových zpráv. Po aktivování této funkce v nastavení Skupiny je zřízena adresa ve tvaru 

[zvoleny_nazev]@googlegroups.com.  Zpráva může být zobrazena ihned nebo až po schválení 

moderátorem. Hlavní tři rozhraní skupiny jsou diskuze (podporuje překlad ze zdrojového  jazyka do jazyka 

rozhraní, které je používáno), stránky (podobný online textovému dokumentu pro uchovávání dlouhých 

formátovaných textů) a upload souborů. Nahrávat lze soubory s maximální velikostí 10 MB. Celkově lze nahrát 

do jedné skupiny až 100 MB dat. 

česky lokalizováno 

web: http://groups.google.com/  

4.2.3 Google Alert 

 Uživatel si vytvoří názor na službu, produkt či firmu podle nalezených odpovědí serveru na konkrétní klíčové 

slovo. Tato služba dovoluje sledovat určitá klíčová slova. Stačí zadat vyhledávací frázi jako do běžného 

vyhledávače, vybrat si oblast sledování (zprávy, blogy, web, video, skupiny, všechny oblasti), způsob doručení 

(email, RSS feed) a periodicitu (jednou týdně, jednou denně, jakmile to bude možné). 

 

 Je možné například vytvořit hledání na jméno firmy s týdenním zasíláním výsledků na email. Další variantou 

je sledování konkrétních zpráv (pokud se firma uchází o projekt v silniční dopravě, v oblasti zpráv sledovat kroky 

schválení příslušnými orgány) nebo skupin (pokud využíváme neznámou technologii, sledovat jakékoliv novinky 

ohledně implementace). 

nelokalizováno  

web: http://www.google.com/alerts  

4.2.4 Google Reader  

 Online RSS čtečka slouží ke sledování změn na webových stránkách nabízejících RSS feed. Jde o obsah 

stránky, publikované ve speciálním formátu XML obsahující název článku, autora a daný obsah. Ten je odebírán 

čtečkou, která v pravidelném intervalu načítá tento soubor a případné nové změny publikuje. Na jednom místě 

je možné číst aktuální zprávy bez nutnosti opakovaně navštěvovat servery. Hvězdička dovoluje označit zajímavé 

příspěvky pro další zpracování. Jednotlivé odběry stránek lze sdružovat do adresářů, např. pro sjednocení 

stejného obsahu (opět jedna položka může být ve více adresářích). Podporuje čtení v offline režimu díky 

implementaci Google Gears. Seznam odběrů lze importovat nebo exportovat jako OPML soubor. 
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Inovativní funkce 

� Doporučení odběrů – na základě sledovaných stránek doporučí podobné tématicky zaměřené stránky.  

� Překlad obsahu – patří k prvním programům s možností cizojazyčného překladu obsahu přímo 

v rozhraní.  

� Statistiky – zobrazuje trendy za posledních 30 dnů, počet přečtených/přijatých položek v rozložení dle 

dnů v týdnu, měsíci nebo dle denní doby, tabulky nejvíce přečtených nebo přijatých odběrů.  

� Sdílení odkazů – ke každému příspěvku lze vložit poznámku a sdílet s definovanými uživateli (obsah se 

zobrazí v jejich čtečce), všechny sdílené příspěvky uživatele jsou viditelné na jedné stránce ve tvaru 

http://www.google.com/reader/shared/1201043___7113597468 

 

česky lokalizováno 

web: http://www.google.com/reader/view/ 

4.2.5 Blogger  

 Blog13 v posledních letech získal velikou popularitu. Zpočátku byl určen jako online deník pro zážitky sdílné 

uživateli, postupem času vznikaly specializované a tematicky orientované. Nyní již i firmy využívají tuto formu 

k budování vlastní značky, publikaci tiskových zpráv, vydávání popularizačních článků z jejich oborů nebo 

informování o nových produktech. Veřejné blogování dovoluje zpětnou vazbu v podobě čtenářských komentářů. 

 Podílet se na tvorbě webu může až sto lidí, také je možné určit konkrétní čtenáře (kdokoliv, osoby předem 

určené, pouze autoři blogu). V rámci neveřejného blogu dochází k vytvoření interního systému, přinášejícího 

informace o firemních změnách. Nové změny mohou čtenáři sledovat prostřednictvím RSS čtečky. Šablona 

blogu určuje celkovou grafiku, kterou lze editovat – změnou konkrétních prvků (barva písma, typ písma) nebo 

úpravou HTML. Pohodlné psaní příspěvku podporuje jednoduché rozhraní pro úpravu textu. Po propojení 

Google Dokumentů s daným blogem poskytuje publikaci přímo z online textového editoru webové kanceláře. 

Publikaci je možné provést odesláním na speciální mail ivan515.[vybrane_znaky]@blogger.com. Ten se 

skládá z uživatelského jména a části vybrané znaky, jenž slouží jako heslo kvůli zabezpečení publikace jen 

kompetentním osobám. Každý příspěvek spadá do určité kategorie podle určení popisku (tagu), komentáře 

uživatelů se dají zakázat a při zadání data a času se naplánuje zveřejnění. Zadáním jména se vytvoří adresa ve 

tvaru http://jméno_blogu.blogspot.com. V nastavení se nabízí možnost provázat blog s jakoukoliv doménou 

nebo subdoménou. Jediným nutným krokem je nastavit CNAME záznam u registrátora domény. 

česky lokalizováno  

web: http://www.blogspot.com/  

                                                                    

13 Ustálená zkratka pro dvojici anglických slov web a log (v překladu znamenající webový zápisník). 
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4.2.6 Google Analytics  

 Internet je svým přístupem unikátní, protože dokáže přesně kvantifikovat vynaložené náklady, např. při 

vyhodnocování účinnosti reklamní kampaně. Jedním z prostředků je získávání informací o chování uživatelů na 

webu. Tomu pomáhá služba Google Analytics, která po vygenerování speciálního kódu a jeho vložením na 

stránky, informuje o chování návštěvníků (počet zobrazených stránek, délka setrvání na webu, použitý 

prohlížeč, operační systém, atd.). Tato data z kampaní jsou vhodná k celkovému vyhodnocení a dalšímu 

směřování cílených aktivit. Kód pro sledování lze umístit kamkoliv, kde je povolen JavaScript. Do webových 

stránek, gadgetů nebo textových dokumentů (nefunguje u Google Apps). 

česky lokalizováno  

web: http://www.google.com/analytics/ 

4.2.7 Mapy Google (Google Maps) 

 Mapy celého světa na jednom místě dovolují vyhledávat adresy nebo konkrétní firmy (zadáním oboru 

podnikání). V České republice je databáze firem získaná z katalogu Zlatých stránek. Výhodou nad běžným 

vyhledáváním služeb patří geolokace zanesená do mapy. Nabízí se vyhledat nejbližší pobočku nebo firmu, 

zabývající se konkrétní službou. Mapové podklady jsou dostupné ve třech variantách – klasické papírové 

zobrazení, s naznačeným terénem nebo satelitní pohled. 

 

 Hlavním přínosem jsou tzv. vrstvy, kdy v jedné mapě lze zobrazit obsah z různých zdrojů. V základním 

rozhraní se nabízí vrstva s fotkami, videi uživatelů, záznamy na Wikipedii, hromadnou dopravou a 

webkamerami, vztahujícími se k danému místu na mapě. Rozsáhlý adresář veřejně dostupných mapových 

podkladů dovoluje přidat další užitečné informace. Další vrstvou může být vlastní vytvořená mapa (zobrazená ve 

veřejném adresáři nebo dostupná pouze specifickou URL). Do mapy se přidávají ikony (připravené či z konkrétní 

adresy) nebo zakreslují objekty (linky, čáry respektující ulice, plochy), kdy každému lze přiřadit titulek a popis. 

Zajímavou kombinaci vlastního obsahu databáze a následného zanesení do mapy je tzv. maplet . Jedná se o 

naprogramovanou miniaplikaci, rozšiřující funkčnost map o nové vrstvy s námi definovaným účelem.  

 

 Mezi další užitečné funkce patří plánování cest. Zadá se začátek a cíl cesty, typ prostředku (pěšky, autem) a 

mapy vyhledají nejvhodnější cestu, včetně podrobného itineráře (popisy vzdálenosti, příkazy pro cestu). Část 

světových měst je zmapována do podoby Street View . Na ulicích jsou v pravidelných intervalech snímány 

fotografie s úhlem rozhledu 360°14. Takto získané fotografie v online prostředí působí, jako by uživatel danou 

ulicí skutečně procházel. Nejvíce užitečné může být využití je při naplánování trasy. V každém stavu práce 

(naplánovaná cesta, zobrazená ulice ve Street View) lze s mapami provést tisk, odeslání na mail nebo získat 

                                                                    

1  Mezi města zpamovaná StreetView bude od podzimu 2009 patřit také Praha. 
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internetový odkaz definující dané místo. 

česky lokal izováno  

web: http://maps.google.com/  

4.2.8 Google Latitude  

 Služba nabízí sdílení aktuální polohy daného uživatele a jeho zvolených přátel na mapě. Doplněk pro mobilní 

mapy existuje pro zařízení15: 

�  s operačním systémem Android (například T-Mobile G1), 

�  typu BlackBerry, 

�  většina zařízení s Windows Mobile 5.0 a vyšší, 

�  většina mobilu série Symbian S60 (Nokia). 

 

 K provozování služby je nutné internetové připojení. Získání zeměpisných souřadnic je využito nejen pomocí 

integrovaného GPS přijímače, ale zpřesňující zaměření pomocí triangulce přes vysílače mobilních operátorů. Ve 

městě, kde jsou vysílače blízko u sebe, je odchylka v řádech metrů. Nové osoby, sdílející polohu, lze získat 

vypsáním emailových adres – ty musí tuto pozvánku potvrdit (přijmout a sdílet svoji polohu, přijmout a skrýt 

svoji polohu, výzvu nepřijmout, blokovat uživatele). Zobrazené uživatele na mapě lze kontaktovat (SMS, hovor, 

email), případně službu může využívat uživatel u počítače a sledovat ostatní [17]. 

 Využití služby je určitě výhodné pro techniky, kurýry či jiné firmy v oboru pohybující se po daném regionu. 

Díky evidenci jednotlivých lidí je možné využit jejich umístění a poslat k nejbližšímu bodu. 

 

nelokal izováno  

web: http://www.google.com/latitude  

4.2.9 Google Překladač (Google Translate) 

 Překládání je jednou z hlavních výzev firmy v následujících letech. Téměř 77 % uživatelů internetu se nachází 

mimo USA a pouze jedna třetina stránek je v anglickém jazyce [18].  Pokud uživatel vyhledá určitý termín v 

jednom jazyce, cílem je nabídnout lepší a relevantnější výsledky v dalších jazycích. 

 

Zpracovávat mezi sebou lze stránky napsané: 

albánsky, anglicky, arabsky, bulharsky, česky, čínsky, dánsky, estonsky, filipínsky, finsky, francouzsky, galicijsky, 

hebrejsky, hindsky, holandsky, chorvatsky, indonésky, italsky, japonsky, katalánsky, korejsky, litevsky, lotyšsky, 

                                                                    

15 Klient pro iPhone a iPod Touch od firmy Apple se teprve připravuje.   
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maďarsky, maltsky, německy, norsky, polsky, portugalsky, rumunsky, rusky, řecky, slovensky, slovinsky, srbsky, 

španělsky, švédsky, thajsky, turecky, ukrajinsky, vietnamsky. 

 

Využít lze překladač: 

� hledání stránek v cizích jazycích – dotaz do vyhledávače se provede v jednom jazyce, prohledají se 

všechny webové stránky v jazyce druhém, výsledkem je překlad do jazyka prvního, 

� přeložit vlastní webové stránky – na web je vložen gadget, který návštěvníkům dovoluje přeložit celé 

stránky do jeho vybraného jazyka, 

� překládat celé webové stránky přes bookmarklet – prohlížené stránky v jiném jazyce lze přeložit díky 

kliknutí na tlačítko v oblíbených položkách, 

� přeložit fragment textu – slouží jako překladač vloženého textu (jedno slovo, věta, souvětí, celá 

stránka) nebo při vložení URL adresy přeloží celý web či PDF. 

 

 Veškeré překlady probíhají strojově bez zásahu člověka. V základu jsou založeny na statistickém učení a 

vytvoření modelu překladu. Nejdůležitější je zisk lidských překladů mezi dvěma jazyky na webových stránkách. 

Překlad nedosahuje kvalit profesionálního překladatele, ale díky flexibilitě, množství jazyků a rychlosti, pro 

základní pochopení obsahu textu je naprosto dostačující. 

 

 Překlad textu je zakomponován jako funkce do dalších produktů Google. Jednoduše lze přeložit diskusi v 

Google Skupinách, RSS položky v Google Readeru, komentáře pod obrázky ve webovém albu aplikace Picasa, 

překládat poštu v Gmailu, uživatelské recenze k objektům v Google Mapách, vyhledávaná slova na YouTube 

nebo realtime podtitulky ve videu tamtéž. Zajímavé využití nabízí komunikační program Google Talk. Po přidání 

kontaktu ve tvaru zdrojový_jazyk2cílový_jazyk@bot.talk.google.com (např. pro anglicko-český 

překlad en2cs@bot.talk.google.com nebo česko-anglický cs2en@bot.talk.google.com) slouží k online 

překladu slov.  Stačí poslat kontaktu zprávu, jenž automaticky odpoví přeloženým slovem. Je jen otázkou času, 

kdy bude překladač přidán do ostatních produktů (Google Dokumenty) nebo jako nadstavba do Google 

Toolbaru pro překlad všech navštívených stránek (první verzi realizoval Google China pro Internet Explorer). 

česky lokalizováno  

web: http://translate.google.com/ 

4.2.10 Google Slovník 

 Nedosahuje takové jazykové rozmanitosti jako Google Překladač, ale zaměřuje se hlavně na kvalitu 

překladu. Vyhledá nejen překlad, ale navíc synonyma, antonyma, přehraje výslovnost, poskytne detailní definice 

z knihy Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary a přidá vlastní webovou definici. 
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Překládat lze výrazy, kdy jeden je napsán anglicky a druhý : 

arabsky, bulharsky, česky, čínsky, finsky, francouzsky, hebrejsky, hindsky, holandsky, chorvatsky, italsky, 

korejsky, německy, portugalsky, rusky, řecky, srbsky, španělsky, thajsky 

česky lokalizováno 

web: http://www.google.cz/dictionary 

4.2.11 Google Bookmarks  

 Slouží ke spravování oblíbených webových stránek stejně jako ve webovém prohlížeči. Výhodou je opět 

přístup k záložkám odkudkoliv, na rozdíl od offline uložených položek v počítači. Přidávat lze několika cestami: 

� uložení přes oficiální stránku služby, 

� kliknutím na tlačítko v Google Toolbaru , 

� přes bookmarklet přidaný na panel prohlížeče , 

� díky gadgetu na iGoogle stránce, 

� přes rozšíření do Firefoxu. 

  

 Záznamy lze štítkovat, pojmenovávat a přidávat k nim poznámku. Všechny jsou exportovatelné jako webová 

stránka. Databázi odkazů lze prohledat, navíc díky implementovanému vyhledávání se prohledá nejen uložený 

název položky, URL adresa, štítek či poznámka, ale také samotný text stránky. 

česky lokalizováno  

web: http://www.google.com/bookmarks  

4.3 Ostatní technologie 
Ostatní technologie patří mezi produkty, které jsou primárně určeny k podpoře a zlepšování funkčnosti služeb.  

4.3.1 Google Gears 

 Jedná se o plugin webového prohlížeče, který vylepšuje funkčnost webových stránek. Skládá se  

z modulů [19]: 

� database – ukládání a získávání dat z SQLite databáze, 

� WorkerPool – zpracovává kód napsaný v JavaScriptu na pozadí stránky, aby mohl být spuštěn jiný kód 

vložený na stránce16, 

                                                                    

16 JavaScript neumí zpracovávat úkony ve více vláknech. 
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� LocalServer – upřednostňuje cache (dočasné) verze zdrojů stránky (HTML, JavaScript, obrázky atd.) 

místo načítání dat z internetu, např. pro offline prohlížení, 

� desktop – snaží se příblížit chování desktopovým aplikacím (např. vytvoří zástupce webové stránky na 

ploše), 

� geolocation – lokalizuje uživatele a získá jeho geografickou pozici. 

 

 

obr. 12 Schematické znázornění Google Gears (zdroj: http://code.google.com/intl/cs/apis/gears) 

4.3.2 Google Pack  

 Nejlepší cestou jak propagovat vlastní produkty, které se musí nestandardně (na rozdíl od jiných části 

portfolia) instalovat do počítače, je zvolit soubor vlastních programů společně s doporučeným softwarem pro 

běžně vybavený počítač (webový prohlížeč, antivir, prohlížeče PDF).  

 

Tzv. Google Pack obsahuje tyto programy:    

� Google Chrome – webový prohlížeče, 

� Lišta Google Toolbar pro prohlížeč IE – rychlejší a vylepšený přístup k online službám, 

� Google Desktop – postranní panel pro přidání miniaplikací a indexaci obsahu na místních discích, 

� Google Earth – desktopová verze Google Maps s podporou zobrazení 3D modelů, 

� Google Picasa – správa fotografií a základní editační funkce, 

� Spyware Doctor Starter Edition – bezpečnostní program pro odstraňování spyware, trojských koní a 

keyloggerů, 

� Norton Security Scan – antivirový program pro detekci a odstranění virů, 

� Adobe Reader – prohlížení souborů PDF, 

� Firefox s lištou Google Toolbar – webový browser pro prohlížení internetu. 

částečně lokal izováno 

web: http://pack.google.com/ 
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4.3.3 Google Toolbar  

 Tento doplněk rozšiřuje funkčnost webových prohlížečů Mozilla Firefox a Internet Explorer. V základu tyto 

dvě verze nabízejí stejnou nabídku funkcí, liší se v drobných detailech (Firefox má lepší propojení s Gmail a 

otevírá běžné kancelářské soubory z disku v online rozhraní, Internet Explorer umí blokovat vyskakovací okna). 

Po nainstalování se doplněk zobrazí jako panel pod adresním řádkem. Jsou na něm umístěna tlačítka pro 

rychlejší přístup na webové služby, pole pro vyhledávání, zobrazuje PageRank navštívené stránky, dokáže 

automaticky vyplnit formuláře na webových stránkách. Při prohlížení stránek sbírá data (dle uváděných zdrojů 

nejde o osobní údaje) k zlepšování služeb a vyhodnocování statistik. Tato funkce se dá vypnout, ovšem samotný 

fakt, že každá nově instalována lišta dostane svoje evidenční číslo, může působit paranoidně. Může tak být 

sledován každý pohyb uživatele na internetu. 

 

 Mezi nejzajímavější funkce patří otevírání souborů v online prostředí (v kanceláři vázané na Google 

Account), které umí však jen Firefox. Nastavením jde upřesnit, jakým způsobem to lze dovolit: přetáhnutím 

souboru do okna prohlížeče, při odkazu na soubor z webové stránky či klasicky otevřením dvojkliknutím. Mezi 

nastavitelné specifikované přípony patří DOC, RTF, ODT, SXW, XLS, CSV, ODS a PPT. V případě editace zůstává na 

disku původní nezměněná verze, všechny úpravy a ukládání probíhá do online systému. 

 

 

Soubory asociované online prostředí 

česky lokal izováno 

web: http://toolbar.google.com 

4.3.4 Google Chrome  

 V nabídce služeb dlouho chyběl článek mezi operačním systémem a online službami. Dosud Google hlavně 

podporoval Mozilla Foundation a jejich prohlížeč Firefox. Na podzim 2008 přišel s vlastním prohlížečem Google 

Chrome, který uvolnil také jako open source projekt Chromium. Tento webový prohlížeč je založen na webovém 

jádře Webkit (open source projekt firmy Apple), které vykresluje HTML stránku. 

 

 Protože veškeré aplikace jsou řešeny pomocí JavaScriptu, bylo nutné vyvinout jeho rychlejší zpracování. 

Vznikl engine V8, který je rychlejší díky tomu, že kompiluje do nativního kódu [20] (nereprezentuje skript jako 

bytecode a nepoužívá virtuální stroj), vždy zpracovává jen používané funkce a používá garbage collector 

(nepoužívané odkazy na proměnné vymaže z paměti)17. 

 

                                                                    

17 Více informací o enginu V8 na http://code.google.com/intl/cs/apis/v8/design.html  
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Inovativní funkce 

� Vyhledávání – při psaní textu do adresového řádku probíhá zároveň vyhledávání jako při běžném 

pokládání dotazu na hlavní stránce Google.  

� Rychlost – subjektivním pohledem je práce s prohlížečem rychlejší. 

� Oddělení procesů – každá otevřená webová stránka (karta na liště) je spuštěna ve vlastním procesu. 

Pokud stránka obsahuje kus špatně napsaného kódu (např. nekonečný cyklus), nezpůsobí tak pád 

celého prohlížeče a všech otevřených oken, ale pouze se vypne dané vlákno. 

� Anonymní režim – nové anonymní okno dovoluje bezpečně prohlížet webové stránky bez jejich 

uložení do historie a správce hesel. 

� Layout – maximalizování místa pro webovou stránku na úkor lišt, panelů a menu. 

� Zástupce – na pracovní ploše (na panelu rychlého spuštění nebo v nabídce Start) lze vytvořit zástupce 

na právě prohlíženou stránku. 

 

 

obr. 13 Animovaná sekvence za využití JavaScriptu18 

 

česky lokalizováno  

web: http://www.google.com/chrome/ 

4.3.5 YouTube  

 Portál pro sdílení krátkých videí byl firmou Google koupen za 1,65 miliardy USD na podzim roku 2006. Od té 

doby došlo zejména k technologickým vylepšením, která rozšířila funkce (přechod na kompresi videa do kodeku 

MPEG-4 AVC / h264, podpora vyššího rozlišení, vkládání podtitulků, automatická detekce záznamu v rozporu  

s autorskými právy, přímé nahrání videí z webkamery). Zatím dochází k postupnému zavádění textové reklamy, 

které budou v případě generování zisku z  budou z části vyplaceny samotným autorům. Hlavním cílem je 

                                                                    

18 Screenshot se stránky http://www.chromeexperiments.com  
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motivovat uživatele k vlastním originálním autorským videím s vysokou sledovaností. Problémem je při 

nahrávání ve většině případech právě s autorskými právy. Online nahrávka může být opatřena muzikou  

z hudební databáze nebo viditelnými prvky do videa (texty, odkazy, grafické objekty). 

 

 Služba není přímo určena pro firemní infrastrukturu, ale některé firmy ze specifického oboru podnikání by 

takto mohly prezentovat návody na své služby (tzv. screencasty) nebo podpořit marketing19. Zvyšování 

povědomí o dané firemní značce, produktu nebo služeb lze využit několika způsoby. Jedním ze způsobů může 

být virální marketing, který šířící na první pohled amatérsky pořízený záznam nějaké vtipné či neuvěřitelné 

situace. Uživatelé zvyšují populárnost přeposíláním odkazů na toto dílo, čímž se zvyšuje povědomí o dané firmě 

(přímo ve vide nebo s odstupem v jiné kampani). V databázi se nachází plno oborových prezentací  

od specializovaných firem, kurzů či přednášek vysokých škol. Lze využít jako způsob k dovzdělávání zaměstnanců 

v různých oborech. 

česky lokalizováno 

web: http://www.youtube.cz 

 

Google Video for business 

 Firemní varianta videoserveru, přídaná do balíků Google Apps, umožňuje publikovat videa na internet pro 

specifikované uživatele. Dostupná je pouze v anglické verzi Premier pro vybraných dvacet zemí (mimo Českou 

republiku). Verze pro Education je k dispozici ve všech zemích zpoplatněna je cenou $ 10 za jednoho uživatele. 

 Nabízí podobné uživatelské rozhraní jako Google Video (služba byla dříve konkurencí YouTube, po akvizici se 

odsouvá do ústraní), hodnocení videí, štítkování, lepší/horší kvalita, stahování, generování screenshotů z videa 

do časové osy pro lepší orientaci a komentování videí. Za každého uživatele je k dispozici 3 GB volného prostoru.

 V případě uploadu  přes podporované řešení (nainstalované Gears v Firefox 3+, Internet Explorer 7+, Safari, 

Chrome) lze nahrát soubor do velikosti 1 GB, v jinak 300 MB. Ukládat lze firemní prohlášení, interní školení  

(e-Learning) nebo videa o firemní kultuře. 

nelokal izováno  

web: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=en&answer=106617 

4.3.6 Vlastní vyhledávání za pomocí hardware 

 Pro zajímavost zmíním i nepříliš známy produkt pro vyhledávání ve vlastních datech. Google tak již není jen 

čistě softwarovou firmou, ale nabízí hardwarové řešení. Tyto poskytují vyhledávání informací ve firemních 

datech za pomoci stejné technologie jaká je dostupná v běžném vyhledávači Google. Dokáže prohledat 220 

různých souborových formátů. Existují dvě verze, které se liší v množství indexovaných dokumentů. 

 

                                                                    

19 ČVUT FEL prezentuji své vlastní videa na účtu na adrese http://www.youtube.com/user/CVUTFEL  
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Google Mini 

 Jde o řešení pro malé a střední firmy, které vloží hardwarovou část do svého racku velikosti 1U. Instalace 

spočívá v zapojení do elektrické a firemní sítě přes ethernet, dále přihlášení do webového rozhraní a nastavení 

podobné jako v případě hostovaného personalizovaného hledání (např. specifikování webových adres) a 

doplnění přednostně zobrazovaných odkazů (v normálním hledání se jedná o placené odkazy), synonym nebo 

grafického vzhledu vyhledávače při prezentaci výsledků. Google Mini20 zvládne zpracovat 50 dotazů za minutu 

[21]. 

web: http://www.google.com/enterprise/mini  

 

Počet dokumentů Cena 

až 50 000 52 000 Kč 

až 100 000  70 000 Kč 

až 200 000  120 000 Kč 

až 300 000 172 000 Kč 

Tabulka 2   Ceny jednotlivých verzí Google Mini 

 

 

obr. 14 Google Mini (zdroj: http://akce.gug.cz) 

 

Google Search Appliance 

 Robustnější forma s podobnými vlastnostmi jako verze Mini, navíc dokáže indexovat obsah intranetu, 

webových serverů, portálů, souborových systémů, databází, CMS a reálných dat v business aplikacích. V České 

republice ho využívá např. brněnský Ústavní soud nebo provozovatel loterijních her Sazka. Přesné ceny jsou 

dostupné po kontaktování obchodního partnera, předběžná cena verze GB-1001 začíná na 760 000 Kč, u 

zbývajících produktů cena začíná na 4 860 000 Kč [22]. 

web: http://www.google.com/enterprise/gsa 

                                                                    

20 Návod na instalaci Vyhledávácího zařízení Google je k dispozici na 
http://code.google.com/intl/cs/apis/searchappliance/documentation/52/installation/InstallationGuide.html 
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Verze Počet dokumentů Počet dotazů za minutu 

GB-1001 až 500 000 300 

GB-5005  až 1 500 000 300 

GB-8008 až 15 000 000 1 000 13 200 000 

Tabulka 3   Vlastností jednotlivých verzí Google Search Appliance 

 

 

 

 

obr. 15 Google GB-1001 (zdroj: http://nsit.uchicago.edu/) 

5 Budoucnost 
 Vývoj online aplikací, které svým ovládáním budou podobné klasickým desktopovým, je závislý na příchodu 

nových technologiích. Stávající online aplikace jsou založeny na principech, které byly určeny pro jiný způsob 

práce s internetem. Jedná se o HTML, CSS a velkou část aplikační logiky založené na JavaScriptu. I přes stále 

zlepšování těchto technologii, nelze v následujících letech očekávat natolik dokonalé aplikace, aby došlo ke 

kompletnímu přechodu do online prostředí. 

 

 Standardizace a masové používání uživateli může tuto cestu urychlit. Jedním z východisek může být využití 

Adobe Flash, jehož plugin je dostupný téměř na všech počítačích připojených k internetu. V Gmailu je například 

využit pro upload příloh a jeho indikaci při psaní zpráv. Další zajímavou cestou může být Silverlight od 

Microsoftu, díky obecné penetraci operačního systému Windows. Do budoucna by mohlo novou vlnu aplikací 

přinést HTML 5, které v sobě bude mít část toho co dnes nabízí Google Gears (lokaci uživatele, offline 

prohlížení). 

 Další cestou je optimalizace výkonu webových prohlížečů a implementování konkrétních knihoven (např. 

JavaScriptové Prototype, jQuery). 

5.1 Vývoj příjmů z online služeb 
 Jak se zdá, technologie samotnému rozvoji nevadí – v následujících letech lze očekávat nárůst používání 

produktů v tomto segmentu. Poradenská firma Gartner předpovídá do roku 2011 téměř 40% využití firemní 

infrastruktury ve formě služeb. Do roku 2012 bude nejméně jednu třetinu všech nákladů tvořit SaaS [23] a 80% 



 

 - 37 - 

firem z žebříčku Fortune 1000 společností bude využívat cloud computing [19]. Příjmy v oblastí poskytování 

SaaS rostou strmě nahoru, za rok 2008 se jednalo o částku $8,35 miliard. Za pět let odhaduje společnosti 

Gartner až zdvojnásobení této částky tedy na $16 miliard [25] 

  

obr. 16 Predikce příjmů ze SaaS 

 

obr. 17 Srovnání příjmů různých segmentů SaaS v letech SaaS21 

Legenda 

� CCC (Content, Communication, Collaboration) v sobě zahrnuje: 

o Web Content Management – vytváření, publikace a řízení web. obsahu (HTML, grafika atd.). 

o Document Management  – vytváření, organizace, sdílení a sledování digitálních souborů a 

jejich změn.  

o Communication & Collaboration – organizovaná komunikace a spolupráce za pomoci blogu, 

diskuzního fóra, emailu, textové komunikace, sdíleného kalendáře, hlasové komunikace 

(VOIP), webové konference a wiki. 

o Office Suites – aplikace poskytující nástroje pro kancelářskou práci (textový editor, tabulkový 

editor, editor prezentací). 

                                                                    

21 Pozn.: Všechny uvedené hodnoty jsou převedeny z krátké desítkové soustavy (používané v anglicky mluvících zemí jako 
je USA, VB, Irsko atd.) do dlouhé desítkové soustavy (používané v kontinentální Evropě včetně ČR). Krátká desítková 
soustava definuje hodnotu 109 jako bilion, kdežto dlouhá desítková soustava jako miliardu. Dlouhá desítková soustava 
používá bilion až pro hodnotu 1012 (milion miliónů). 
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� DCC (Digital Content Creation) – aplikace starající se o vytváření a organizaci multimediálních dat 

(animací, audia, grafiky, obrázků, videa) před finalizací. 

� CRM (Customer Relationship Management) – aplikace pro podporu procesu sbírání, zpracování a 

využití údajů o zákaznících. 

� ERP (Enterprise Resource Planning) informační systém integrující všechny firemní procesy (výrobu, 

finance, účetnictví, dodavatelské řetězce, CRM, řízení lidských zdrojů) a data do jednoho celku 

� SCM (Supply Chain Management) řízení sítě propojených systému kvůli zajištění produktu nebo služby 

vyžadované konečným zákazníkem 

 

 Nejvíce vydělávající služby se týkají komunikace spojená s spoluprací nebo spravování zákazníků. Největší 

nárůst v používání budou mít v roce 2009 kancelářské aplikace. Postupně bude docházet k tomu, že i zbývající 

programy budou umisťovány na internet. Takový jeden z prvních pokusů přenést antivirový program na internet 

udělala firma ESET http://www.eset.cz/eset-online-skener  

5.2 Google  
 Ve firmě je aplikovaná filozofie „hrazených 20% pracovního času“ na vlastní projekty. Z této aktivity již 

vzešla nemalá část, dnes běžné používaných produktů. Oblast zájmu je natolik široká, že odhadnout nové 

produkty není lehké. Jen sledováním trendů a akvizic malých firem lze odvodit další směřování společnosti. 

Nelze se tedy řídit jen všeobecným heslem jenž zní: "Posláním společnosti Google je uspořádat informace z 

celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné." [6], tedy že se bude soustřeďovat pouze na 

vyhledávání. 

5.2.1 Směřování firmy 

 Nelson Mattos (viceprezident Google pro Evropu, Střední východ a Afriku) vidí budoucnost ve čtyřech 

hlavních směrech [9]. 

 

trend zastoupení Google 

web jako platforma  Google Apps 

cloud-computing  Google App Engine 

mobilní internet  Android, podpora iPhone 

sociální (komunitní) sítě Orkut 

Tabulka 4   Čtyři aspekty budoucnosti internetu 
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 Jak je patrné, v každém z budoucích trendů se snaží mít firma svého zástupce. Web jako platformu 

zastupuje hlavně balík služeb Google Apps, který je poskytován hlavně firmám. Google App Engine nyní 

podporuje jazyky Python a Java pro vytváření a hostování vlastních aplikací. Mobilní internet v následujících 

letech bude pokryt operačním systémem Android pro chytré mobilní telefony a netbooky. Další zajímavou 

cestou je podpora masově rozšířeného iPhone v podobě zabudování Google Map a YouTube. Orkut není 

nejpopulárnější sociální sítí na světě jako Facebook, ale je rozšířen v zemích s velkým počtem obyvatel jako je 

Brazílie (odkud pochází celkem 49 % uživatelů této služby) nebo Indie (necelých 17 %). 

5.2.2 Připravované produkty 

 Zmíním zde produkty, které jsou už k dispozici pro část uživatelů. Jedná se o komunikační program Google 

Wave, hlasové služby Google Voice, hlasové vyhledávání GOOG-411 a nástroj Scripting umožňující 

doprogramování nových funkcí v Google Apps. 

5.2.2.1 GOOGLE WAVE 

 Tato služba může kompletně mění pohled na online komunikaci. Uživatelům nabídne možnost sdílet 

jakákoliv data od společné práce na dokumentech po společné prohlížení obrázků, videí, map či hraní her. Jde o 

sjednocení komunikace na webu za pomoci spojení služeb: emailu, webové diskuse, sociálních služeb, wiki, 

textové komunikace a softwaru podpory projektového managementu. 

 

 Systém bude provozován jako běžný cloud computing a zároveň ho bude možné nainstalovat na vlastních 

firemních serverech. K přístupu bude používán tenký klient, veškeré rozhraní poběží ve webovém prostředí za 

pomoci AJAXU a HTML 5. Ty nabídnou interaktivitu při editaci textu, které bude probíhat po znacích (online 

bude vidět psaný text dotyčného, nabídne možnost přetahování fotografií a vylepšenou kontextovou kontrolu 

jazyka). Dále bude možné přidávat dosud vytvořené gadgety či vytvořit nové se schopností interakcí s více 

uživateli.Cílovou skupinou produktu budou běžní uživatelé a firmy. Tato služba bude uvolněna v druhé polovině 

roku 2009. 

web: http://wave.google.com/  

 

 

obr. 18 Rozhraní Google Wave (zdroj: http:// wave.google.com) 
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5.2.2.2 GOOGLE VOICE 

 Služba je dostupná zatím pouze pro zákazníky firmy GrandCentral, kterou Google koupil v červenci 2007. 

Jedná se o rozšíření aktivit do oblasti poskytování hlasových služeb, kde je nyní nejznámější služba Skype. Kromě 

klasického přesměrování, funkce záznamníku nebo konferenčních hovorů nabídne vnitrostátní hovory zdarma a 

mezinárodní za poplatek. Mezi zajímavější funkce patří přepis zvukového souboru do textové podoby nebo 

zaslání hlasových zpráv jako SMS. Další možností je sjednocení všech telefonních čísel pod jedno (přepnout mezi 

dvěma hovory nabídne i během hovoru bez zavěšení). 

web: http://www.google.com/voice/about 

5.2.2.3 GOOG-411 

Projekt hlasového vyhledávání funguje zatím na severoamerickém kontinentě. Po zavolání na telefonní číslo 

1-800-466-4411 odpoví robot dotazem na aktuální umístění volaného a jeho požadavek (např. New York a 

restaurace). Po potvrzení je volající přepojen do dané firmy. Hlavním cílem projektu je nasbírat velké množství 

hlasových vzorků, aby nebylo nutné využívat jako mezičlánek robota. Jistě nebude problém přenést vyhledávání 

do jiných služeb. 

web: http://www.google.com/goog411  

5.2.2.4 GOOGLE APPS SCRIPTING 

Má podobné chování jako makro v běžných programech. Dovoluje vytvářet vlastní funkce v tabulkovém editoru, 

zautomatizovat opakující se akce, více propojovat služby mezi sebou (např. zasílat emaily ze seznamu adres v 

tabulkovém dokumentu) nebo upravovat rozhraní k obrazu svému (rozšiřovat o vlastní ikony či položky v menu). 

Editace probíhá v jazyku JavaScript, který na rozdíl od běžného použití poběží na serveru, proto DOM operace 

na klientské části nebudou podporovány. V červnu 2009 bude rozšíření uvolněno pro testování prvnímu tisíci 

beta testerů. 

5.3 Konkurence  
Množství nabízených online služeb je tak rozsáhlý, že v každém segmentu nabízených služeb má Google 

konkurenta. 

5.3.1 Online kancelářské aplikace 

 V segmentu online kancelářských aplikací je největším konkurentem server ZOHO. K běžné nabídce 

kancelářských aplikací a doplňuje zajímavé produkty typu CRM, vytváření databází, řízení projektů, reportovací 

systém, wiki nebo sdílení souborů. 

web: http://www.zoho.com/ 

5.3.2 Hlasová komunikace 
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 V budoucích letech chce Google proniknout i do segmentu hlasových služeb s produktem Google Voice (viz 

Připravované produkty). V oblasti internetové telefonie je největším konkurentem firma Skype. Hlavní výhodou 

je rozšířenost, koncentrace na jednu oblast, podpora běžného volání na klasická čísla a funkcemi více vybavený 

klient. 

5.3.3 Offline kacelářské aplikace, vyhledávání 

 V poskytování služeb kancelářských aplikací je největším konkurentem firma Microsoft, díky svému 

rozšířenému balíku Office. Ten nyní poskytuje službu Live Workspace (http://workspace.officelive.com), která 

dovoluje na internetu uchovávat vlastní dokumenty. Z tohoto místa jsou soubory stahovány do všech 

využívaných počítačů. Celkem je nabídnuto 500 MB prostoru, kdy velikost jednoho souboru může být 

maximálně 25 MB.  

 

 Rozšíření aktivit firmy Microsoft bude směřovat více do online prostředí. Jedním z takových projevů bude 

emulace balíku Office ve webovém prohlížeči až po kompletní virtualizaci [21]. Uživatel nebude instalovat 

program do počítače, ale připojí se k internetové verzi. Hlavní rozdíl oproti Google Docs je ten, že se bude tvářit 

jako klasická desktopová aplikace (ovšem s vlastnostmi internetové služby)  

 

 V oblasti správy emailu na vlastní doméně je přítomna služba Windows Live Custom Domains 

(http://domains.live.com/). Při registraci je nutné uvést MX záznam pro směrování pošty na servery Microsoftu. 

Nabízeno je až 500 účtu, každý s kapacitou 5 GB. V libovolném účtu je možné využít placenou verzi za 20 EUR, 

která nabízí 10 GB prostoru, nezobrazování reklamy, aktivaci POP3 nebo MAPI (proprietární verze pro 

synchronizaci emailů).  

 

Podobné aplikace jako Google 

� Kalendář – navíc dokáže k jednotlivým událostem přidat charakterizující ikonu, neumožňuje mezi 

uživateli sdílet kalendáře či načítat z veřejných zdrojů, neumí SMS notifikaci, 

web: http://calendar.live.com  

� Live Messenger – provoz je dostupný pouze z nainstalovaného klienta, ten umožňuje zasílat soubory,  

kresby provedené v rozhraní, provádět multimediální komunikaci (obraz a zvuk), sdílet plochu 

web: http://download.live.com/messenger  

� Live Hotmail – online verze emailového klienta, v neplacené verzi zobrazuje animované bannery 

zabírající stejnou plochu jako v Gmailu (více obtěžují) a vkládá reklamní sdělení do těla odeslaného 

emailu, 

web: http://mail.live.com  



 

 - 42 - 

 

Inovativní funkce 

� SkyDrive – zabezpečené online úložiště pro zálohu a sdílení dat ve velikosti 25 GB, upload souborů 

přes webové rozhraní, každý soubor má svůj vlastní odkaz 

web: http://skydrive.live.com . 

� OneCare – online antivirová kontrola počítače, podpora pouze prohlížeče Internet Exploreru,  

protože je potřeba nainstalovat rozšíření přes ActiveX 

web: http://onecare.live.com/ . 

� Live Mesh – nainstalovaný klient monitoruje obsah definovaných složek, které synchronizuje s online 

prostorem (5 GB) a s jinými počítači – přístup možný přes webové rozhraní nebo mobil 

http://www.mesh.com . 

 

Další oblastí cloud computingu, kam chce Microsoft zasáhnout, je platforma jako služba (PaaS). Zde plánuje 

uvést službu Azure Services Platform. Ta dovolí vývojářům hostovat své aplikace na vzdáleném systému 

Windows Azure a .NET). 
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6 Případová studie – Aknela.com 
 Tato část bude sloužit jako návod pro zprovoznění online řešení na vlastní doméně. Cílem je vytvořit 

fungující fiktivní firmu, využívající produkty firmy Google. Budu potřebovat emailového klienta, webovou 

stránku firmy, komunikační program, plánování času, kancelářský program pro editování textový a tabulkových 

souborů. Dále jsou zmíněny funkce služeb, které jsou oproti konkurenčním řešení inovativní (přinášejí do typu 

programu něco nového) nebo nejsou tolik známé. 

6.1 Představení  
 Pro potřeby mé bakalářské práce jsem vytvořil fiktivní firmu jménem Aknela. Hlavní činností firmy je 

konzultantské práce internetových technologiích, úspory dosavadních nákladů a podpora businessu v oblasti 

nových médii. Jedná se o novou firmu, která své veškeré aktivity organizuje na internetu (např. zasílání 

dokumentů poštou), nemá pevně stanovené pracoviště a často provádí konzultanské práce u klienta, proto je 

nutné mít data stále k dispozici. V počátečních nákladech nechce investovat příliš prostředků do software, proto 

hledá služby poskytované hlavně zdarma.  

 

Při výběru konkrétního řešení Google Apps zohledňují tyto faktory:  

� cenu,  

� počet uživatelů – v nejbližší době firma nepřekročí 50 zaměstnanců, 

� API – jedná se o novou firmu a tudíž nepotřebuje integrovat nebo migrovat data mezi systémy,  

� podpora – s přihlednutím k vlastním nabízeným konzultacím ohledně Google Apps – podpora není 

nutná,   

� reklama – kontextová reklama není obtěžující a zároveň může nabídnout užitečnou nabídku, 

� garantovaná dostupnost – vysoká dostupnost je i v neplacené verzi. 

 

Zvolena bude základní verze Google Apps Standard, která je poskytována zdarma. 
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6.2 Přípravné práce 
 Všechny níže provedené postupy mohou sloužit jako návod, jak krok za krokem může uživatel zprovoznit 

Google Apps. Vycházel jsem sem z praktické zkušenosti při aktivaci webu Aknela.com 

6.2.1 Registrace domény 

 Byla zaregistrována doména aknela.com u firmy FORPSI v ceně 238 Kč na dobu jednoho roku. Hostování 

bylo provedeno na jinou společnost, kde již hostují několik jiných webů. Při registraci domény bylo nutné uvést 

adresu DNS serverů22, v mém případě jako primární server ns1.hostmonster.com a ns2.hostmonster.com jako 

sekundární [22]. Platba byla provedena převodem na účet, tudíž doména byla k dispozici k užívání po třech 

dnech. Zbývalo v nastavení Hostmonsteru přidat hosting této domény vyplněním základních údajů. Hosting není 

pro používání bezpodmínečně nutné, protože někteří registrátoři nabízí službu parkování domén – s doménou je 

poskytnut DNS záznam, ale žádné místo na disku pro ukládání souborů. Všechny ukládané soubory či webové 

prezentace budou případně na serverech Google. Registrátor by měl být schopen změnit CNAME23 a MX24 

záznamy (dotazem na operátora nebo automaticky v rozhraní systému), aby bylo možné vytvářet subdomény 

(např. subdomena.domena.cz). 

6.2.2 Založení Google Apps  

 Webová stránka http://www.google.com/a/cpanel/domain/new nabízí registraci nové domény  

s partnerským řešením eNom.com a GoDaddy.com. U těchto registrátorů je zaručena funkčnost v případě 

nastavování budoucích parametrů (MX a CNAME záznam). Zde jsem využil druhé možnosti, zadání již koupené 

domény. V dalším kroku je možné upřesnit počet uživatelů, informace o správci účtu a organizaci. Posledním 

krokem je založení uživatele s administrátorskými právy. Na email správce přijde potvrzení o zřízeni spolu  

s odkazy. 

 

 Do administrátorské sekce domény je možné se dostat přes odkaz 

http://www.google.com/a/domena.cz v mém případě se jednalo o webovou adresu 

http://www.google.com/a/aknela.com . Zbývá provázat účet s danou doménou a ověřit její vlastnictví. 

Jednou z možností je nahrát na server HTML soubor googlehostedservice.html se speciálně generovaný 

obsahem (googleffffffffd59cdadb) nebo přidat CNAME záznam googleffffffffd59cdadb.aknela.com směřující na 

google.com. Proces ověření je odhadován na dva dny, v praxi se dá očekávat za méně než tři hodiny [23].  

                                                                    

22 Adresy DNS serverů dává k dispozici poskytovatel hostingu. 

23 Záznam CNAME vytváří aliasy pro doménu (např. pro subodmény). 

24 Záznam MX určuje servery obsluhující pošty zaslanou na doménou. 
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V mém případě se veškeré změny CNAME záznamů u registrátora domény nedají provést z rozhraní webu. 

Kontaktoval jsem helpdesk kvůli nastavení těchto subdomén:  blog.aknela.com, web.aknela.com, 

test.aknela.com, start.aknela.com, wiki.aknela.com, mail.aknela.com, kalendar.aknela.com, docs.aknela.com, 

sites.aknela.com, page.aknela.com, směřující na servery Google (konkrétně na adresu ghs. google.com).  

 V Nastavení domény jsem provedl změnu grafiky (přidáním loga, změnou barev),  zapnul jsem šifrování SSL 

a aktivoval nové experimentální služby přepnutím volby Nové generace (Pouze americká angličtina), po čemž se 

v sekci Přidat další služby objeví odkaz Další služby poskytované službou Google Labs. Dále jsem vytvořil 

požadované uživatele zadáním jejich jmen, příjmení a tvaru emailové adresy. Pokročilý nástroj nabízí 

Hromadnou aktualizaci účtu, která dovoluje nejen obnovit, ale také vytvořit více uživatelů najednou pomocí 

nahraného CSV souboru (ve formátu login,jméno,příjmení,heslo). 

6.2.3 Zprovoznění emailu  

 Prvním krokem je aktivace emailu, aby bylo možné odesílat a přijímat poštu. Do nastavení se lze dostat přes 

odkaz Aktivace emailu v hlavní nabídce. Zde jsou popsány podrobné instrukce, nejdůležitější je tabulka  

s adresami MX. Zde je potřeba určit servery Google, starající se o zpracování pošty – zadáním jejich názvu a 

přidané priority (nižší číslo pro větší prioritu). Vzhledem k nově vzniklé společnosti s absenci dřívějších účtů není 

třeba přesouvat emaily. V případe přepisu MX záznamu, chodí maily na starý server do doby přepisu na záznam 

nový. 

  priorita  název MX 

0 ASPMX.L.GOOGLE.COM  

1 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 

10 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM  

Tabulka 5   Nastavení MX záznamů pro příjem pošty 

6.2.4 Instalace programů  

 Do všech pracovišť byly nahrány dva webové prohlížeče – Mozilla Firefox (s Google Toolbarem25) a Google 

Chrome. První slouží k otevírání kancelářských souborů a druhý kvůli lepší kompatibilitě a výkonu k přístup 

Google službám. Mezi nejvýhodnější cesty patří stáhnutí celého balíčku programů Google Pack, obsahující nejen 

zmíněné programy, ale také prohlížeč PDF souborů (Adobe Reader), správce fotografií (Picasa), antivirový 

program (Norton Security Scan), antispywarový program (Spyware Doctor Starter Edition). 

 Po nainstalování Firefoxu bylo v nastavení Google Toolbaru deaktivováno zasílání statistik. Jelikož v počítači 

nebyl nainstalován žádný kancelářský software, bylo tak povoleno otevírání všech typů souborů pomocí Firefoxu 

v online prostředí. V průzkumníkovi Windows se nyní při dvojkliknutí otevře prohlížeč se souborem v Google 

Dokumentech. 

                                                                    

25 Google Toolbar pro Firefox je dispozici ke staženi na http://toolbar.google.com 
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6.3 Komunikace 

6.3.1 Email 

 Webová adresa byla v kontrolním panelu změněna na http://mail.aknela.com kvůli lepšímu zapamatování 

(díky tomu, že bylo nastaveno CNAME směrování). Dále byl nastaven doménový koš, což je určitá adresa, na 

kterou bude chodit veškerá komunikace, pokud bude zadán neexistující uživatel na dané doméně. 

 

Alternativní adresy 

Jedna emailová adresa může existovat v různých obměnách, pokud například chceme vysledovat odkud 

odesílatel získal danou adresu. Stačí k uživatelskému jménu adresy přidat znak plus a jakýkoliv text. Příkladem 

může být zadání inzerátu s nabídkou pracovní pozice – stačí uvést tento tvar: 

jmeno.prijmeni+práce.cz@firma.com. Jde o normální adresu jmeno.prijmeni@firma.com s přidáním klíčového 

slova prace.cz za znak "+". Dále můžeme v nastavení vytvořit filtr pro přesun do speciální složky. Všechny 

příchozí maily (pokud odesílatel nepoupraví položku adresáta) budou opatřeny stopou charakterizující zdroj. 

 

 Klasická emailová schránka na Gmailu (jmeno@gmail.com) nabízí ještě alternativní emailové adresy pomocí 

tečky vložené do částí před zavináčem. Pokud existuje adresa jmeno@gmail.com, lze posílat zprávy na 

j.meno@gmail.com, jm..eno@gmail.com, j.m.eno@gmail.com, atd. Další alternativní je adresa s doménou 

googlemail, tedy jmeno@googlemail.com [24]. 

 

Webové výstřižky 

Layout hlavní okna nabízí prostor pro zobrazování Sponzorovaných odkazů (jen v neplacených verzích) nebo pro 

krátké zprávy, sledované přes RSS. Při práci s poštou lze sledovat krátké zprávy a

 

obr. 19 Prostor pro zobrazování webových výstřižků 

 

Aktivování užitečných experimentálních funkci z Laboratoře  

Speciální sekce umožňuje doplnit správce pošty o nové funkce. Vše je nabízeno ve formě modulů a uživatel si 

vybere jen ty pro sebe zajímavé. Aktuálně nabízí více než čtyři desítky nejen užitečných rozšíření, zde je výběr 

těch nejzajímavějších. 
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� Offline – ačkoliv je Gmail primárně určen jako online klient, nabízí možnost používání i v offline 

režimu. V nastavení je nutno aktivovat tuto funkci a zároveň povolit přístup Google Gears. Po 

synchronizaci se stáhne veškerá pošta se stářím do pěti měsíců (mimo oblast Koš a Spam). V nastavení 

lze povolit maximální velikost příloh, ukládané pro použiti v offline režimu (10 kB, 50 kB, 100 kB, 500 

kB, 1 MB, 5 MB, všechny). 

� Úkoly – jednoduchý správce úkolů (TODO list) umí do více vytvořených seznamů vkládat samostatné 

položky, které se dají po splnění odznačit nebo smazat. Nový úkol lze vytvořit z příchozí pošty v 

emailovém klientu – název úkolu je stejný jako předmět. Nejde využít pro sdílení úkolů mezi více 

uživateli. 

� Superhvězdy – přidá nové ikony k dosavadní hvězdičce, které budou sloužit k označování emailů. 

Různé barvy, tvary a znaky odliší prioritu a přiřadí jim důležitost. (např. důležité, informační, hotové, 

delegované, přesměrované, atd.) 

 

 

obr. 20 Ikony pro označování emailových zpráv 

 

� Gesta myší – podržením pravého tlačítka myši a požadovaným pohybem dojde k přechodu na jinou 

konverzaci (pohyb doleva pro předcházející, pohyb doprava pro následující, pohyb nahoru pro 

přechod do výpisu všech konverzací). 

� Náhodný podpis – generuje se na základě uvedeného zdroje (např. RSS adresy). Tímto způsobem je 

krátkou informací v podpisu emailu možné informovat zákazníky o nabízených službách. Z jednoho 

aktualizovaného zdroje se takto získávají data pro všechny uživatele na doméně, kteří tímto způsobem 

informují o akční nabídkách v odeslaných emailech. 

� Je čas na dovolenou – zatím není potřeba aktivovat, ale pokud bude uživatel mimo dosah připojení 

(např. dovolené), může tak učinit. Po zadání časového intervalu, textu předmětu a těla zprávy 

dostanou odesílatelé vždy zprávu o nedostupnosti. 

� Více složek doručená pošta – hlavní výpis konverzací se rozdělí na menší okna, v nichž lze definováním 

filtrů nastavit, aby se v každém z nich zobrazovaly jiné zprávy. 
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obr. 21 Gmail rozhraní s rozdělenou vyfiltrovanou poštou 

 

� Gadget Kalendář Google – do sloupce pod Chat a štítky umístí malé okno s kalendářem daného 

uživatele. Ten tak má přehled o všech nadcházejících událostech. 

� Překlad zpráv – pokud je zaslaný email v jiné jazyce, než který má uživatel nastavený ve svém 

rozhraní, je možné tuto zprávu pomocí Google Translate. 

6.3.2 GTalk  

 V balíčku Google Pack tento program není, proto jsem ho doinstaloval na každou stanici (z adresy 

http://www.google.com/talk/ ). Slouží hlavně pro hlasovou komunikaci, protože pro textovou se dá využít 

alternativní klient (online v Gmailu nebo jako gadget). Pokud je dotyčný offline je možné mu poslat hlasovou 

zprávu, která mu přijde na email. Existují i klienti pro mobilní telefony, kteří jsou schopni využívat VOIP26 

technologii. Jedním z takovým je Fring (http://www.fring.com/), který je dostupný pro nejznámější značky 

telefonů (Nokia a Samsugn se systémem Symbian S60, iPhone, Windows Mobile, Sony Ericsson, Java J2ME, 

Linux a Android). Oficiálně je možné uskutečnit hovory pouze přes WiFi připojení. Vyzkoušel jsem Fring na 

iPhone – nainstaloval jsem zdarma tuto aplikaci a vytvořil nový Fring účet. Hovor přes internet proběhl, jen musí 

být dostatečně silný WiFi signál. Celková kvalita hovoru byla nižší než při běžné telefonní komunikaci. Dle 

informací z oficiálních stránek výrobce programu zabere jedna minuta VOIP hovorů 133 kB, hodinový hovor 8 

MB [25].  

 

 Vyzkoušel jsem multimediální komunikaci integrovanou v Gmailu. Na oba počítače jsem nainstaloval 

požadovaný plugin (http://mail.google.com/videochat). Na jednom počítači po nainstalování pluginu stále 

hlásilo “Detecting devices..”, pomocí vyhledávače jsem našel řešení [26]. Je nutné vymazat soubor 

googletalkplugin_port v adresáři C:\Documents and Settings\přihlášený_Uživatel\Local Settings\Application 

Data\Google\Google Talk Plugin\. Nyní již hlasová komunikace za pomoci mikrofonu a video konference  

                                                                    

26 VOIP je hlasová komunikace přes počítačovou síť. 
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za pomoci webkamery fungovala. Nad textovou částí se zobrazí okno s video obrazem druhého účastníka, 

disponující funkcí na zvětšení přes celou obrazovku. V tomto okně je také menší obdélník s vlastním obrazem, 

který je možné posunout či vypnout. 

 

obr. 22 Audio a video konferenci za pomocí pluginu v Gmailu 

6.4 Kancelář 
 Subdoménu jsem nastavil pro lepší zapamatovatelnost na adresu http://docs.aknela.com/. Ve správci 

souborů jsem vytvořil uložené vyhledávání. Nastavil jsem parametry jako při běžném vyhledávání (v mém 

případě všechny dokumenty, jež byly publikované) a nastavil jsem mu požadovaný název. V levém menu se 

zobrazila jeho položka, která vždy po kliknutí provede požadované prohledání. Vytvořil jsem štítky pro lepší 

organizaci, které jsou barevně odlišeny. 

6.4.1 Tabulkový dokument 

 Každý nový tabulkový dokument byl nasdílen s požadovaným počtem lidí. V případě zaslání konkrétnímu 

člověku mimo doménu, byl publikován jako webová stránka, aby byl k dispozici. 

 

Ověřování dat, podmíněné formátování 

 Byl vytvořen rozpočet, který byl nasdílen pouze s konkrétním člověkem. Protože oba měli otevřený soubor 

ve stejnou dobu, bylo možné komunikovat přímo uvnitř programu (komunikace se nikam neukládá). Do 

rozpočtu se píšou jenom částky mezi 50 a 15 000 a protože to nemusí mít člověk vždy na paměti, bylo vytvořeno 

pravidlo (Nástroje > Ověření dat), povolující pouze dané hodnoty. Nákup nad 10 000 se projednává s více lidmi, 

proto bylo nastaveno podmíněné formátování. Podmínkou je, že pokud je částka nad 10 000, zvýrazní se v 

tabulce (Formát > Změnit barvy podle pravidel). Uživatel Ivan musí vědět o každé přidané položce v rozpočtu, a 

tak, aby mu Soňa nemusela vždy psát, se nastaví (Nástroje > Pravidla oznámení) automatické upozornění. Vždy, 

když bude provedena změna v listu, dostane Ivan v denním přehledu informace o změnách. 

online dokument: http://spreadsheets.google.com/pub?key=rzBschXNqWjPEvYZzaq4OcQ  
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Tvorba grafu přes funkci, vložení do Dokumentu 

 Pro graf jsem uložené hodnoty v tabulce označil jako cílený rozsah. Přes volbu Vložit > Graf jsem poupravil 

požadované hodnoty, jako například pojmenování os. Zatím není implementován způsob jakým vložit graf do 

jiného dokumentů. Lze uložit jako obrázek do počítače a ten načíst v jiném dokumentu. Druhou cestou je 

publikovat daný graf, zkopírovat část kódu, v Dokumentech vybrat editování HTML a vložit ho na požadované 

místo. 

 

Tvorba grafu přes gadget, vložení do Google Sites 

 V rámci tvorby podkladů proč inzerovat na Facebooku, jsem vytvořil graf nárůstu počtu uživatelů v 

jednotlivých zemích za posledních 12 týdnů. Zdrojová data jsou na stránce uložena ve formě obrázků, proto 

zkopíroval jeho URL adresu a vložil jako objekt do dokumentu. Opsal jsem hodnoty v jednom okně do tabulky  

– v prvním sloupci ISO ekvivalenty jednotlivých zemí (to vyžaduje gadget pro vykreslení mapy) a do druhé 

číselný nárůst. Poté jsem vložil graf teplotní mapy (množství je na mapě vyjádřeno sytostí barvy dané země) 

přes funkci Vložit > Miniaplikace > Mapy > Teplotní mapa > Přidat do tabulky. Vybral jsem buňky v rozsahu A2 až 

B27 (v nastavení gadgetu tedy: List1!A2:B27) a typ mapy Evropu. V listu se nyní objevil graf a k dalšímu 

publikování je možné využít několika cest: 

� Publikovat miniaplikaci – vyžaduje nastavení publikování celého dokumentu, vygeneruje HTML kód, 

který je možné vložit na vlastní webové stránky, podklady se stále získávají z dokumentu, 

� Přidat miniaplikaci na iGoogle – otevře se nová stránka s tlačítkem, po jehož stisknutí se gadget 

objeví na startovací stránce, 

� volby Získat soubor XML miniaplikace a Získat adresu URL zdroje dat dotazu  kombinují možnost 

vložit jako gadget. Po první volbě je získána URL adresa gadgetu a v druhé URL adresa, na níž jsou 

dané hodnoty, 

� Přesunout do vlastního listu – vytvoří nový list a roztáhne rozměry na celou velikost dokumentu. 

 

Zde používané gadgety se vytvářejí stejně jako gadgety pro iGoogle či vkládání do jakýkoliv stránek. Je tedy 

možné si vytvořit si vlastní gadget s grafem či konkrétní akcí. 

online dokument: http://spreadsheets.google.com/pub?key=rZAx9Q80HJjjH82ebQZ-k1A  

 

Tabulka s adresami, export jako mapa, igoogle 

 Cílem bylo vytvořit mapu s důležitými body, jako jsou pobočky, významní zákazníci či obchody s technikou. 

Vytvořil jsem nový tabulkový dokument, obsahující v prvním sloupci adresy (zapsané jako názvy ulic nebo GPS 

souřadnice) a v druhém sloupci na příslušném řádku popis dané adresy. Pak jsem vytvořil mapu pomocí gadgetu 

(Vložit > Miniaplikace > Mapy > Mapa), v nastavení definoval rozsah buněk, určil, že poslední sloupec je 
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popisem adres a typ zobrazení mapy jsem nastavil na hybrid (satelitní podklad s názvy ulic). Tento gadget jsem 

vložil do vlastního listu, dále jsem vložil na úvodní stránku přes Přidat miniaplikaci na iGoogle, která je umístěna 

v nastavení gadgetu vpravo nahoře 

online dokument: http://spreadsheets.google.com/pub?key=r5cOREM7f3DJ64yecoFD95A 

 

Organizační diagram 

Vhodný nástroj na vytvoření diagramů, aniž by uživatel musel kreslit obrazce. Do prvního sloupce stačí vypsat 

dané položky a k nim do druhého sloupce případného předchůdce. 

A  

B A 

C A 

D  
 

 

obr. 23 Tvorba organizačního diagramu 

 

V organizačním diagramu jsem vytvořil popis procesu pro popsání nové zakázky. Bohužel nejde uživatelsky více 

nastavit (zpětné směrování, přidávání šipek, změna barvy). 

online dokument: http://spreadsheets.google.com/pub?key=r00t0kDnC_DacaA-vUmBRBg 

 

Vyhledávací dotazy přes funkce 

Jde o funkce a vzorce, které dokážou pracovat s online daty – získat je, zpracovat a dále poskytnout. Většina 

lingvistických funkcí funguje lépe na anglické výrazy. 

� =GoogleLookup(entita; vlastnost) 

Vytváří dotaz na vyhledávání Google, vrací konkrétní hodnotu, kterou považuje za relevantní. 

Např. funkce =GoogleLookup("Česká republika"; "rozloha") vrací do buňky „78866 km2“. 

� =GoogleFinance(symbol; atribut) 

Symbol označující název společnosti, jehož atributem je řečeno, co chceme zobrazit 

(aktuální/minimální/maximální cenu, měnu, roční historii ceny, atd.) Slouží ke zjišťování burzovních 

informací, které mají zhruba 20 minutové zpoždění vůči reálným datům. Nejsou určeny pro obchodní 

účely, ale mají informativní charakter. 

 

Načítání dat z externích zdrojů 

 Jednou z největších výhod je spolupráce s existujícími informacemi na internetu a jejich zakompování do 

kancelářského prostředí. Praktických využití existuje nepřeberné množství, záleží jen na uživateli, jaká data 

potřebuje získávat z jiných webových stránek. Užitečným příkladem může být práce s aktuálním kurzem měn. 
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Data jsou získána od České národní banky (ČNB), poskytující aktuální kurz devizového trhu jednou denně vždy 

po 14:30. 

 

Vytvořen byl nový tabulkový dokument pojmenovaný Kurzy měn. Do první buňky A1 jsem vložil 

=importData(http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/de

nni_kurz.txt), čímž se načetl obsah požadované stránky. Funkce importData umí načíst soubory CSB a TSV, 

kdy informace do buněk umisťují na základě rozdělení v prvním případě dle čárky nebo tabulátoru. Jeden řádek 

souboru od ČNB je ve formátu Austrálie|dolar|1|AUD|14,969 což způsobilo rozdělení na dvě buňky (do 

A3  Austrálie|dolar|1|AUD|14 a do B3 969), takže bylo nutné rozdělovat podle svislé čárky. Do buňky C3 

jsem zapsal funkci  =split(A3;"|"), která provedla požadované rozdělení, takže se jednotlivé hodnoty se 

umístily na řádku až do buňky G3.  Jako poslední krokem bylo nutné sloučit kurz celé části (v G3 spolu s 

oddělovací čárkou a hodnotou za ní). Do buňky H3 jsem vložil funkci =CONCATENATE(G3;",";B3) , která 

provedla řetězové sloučení. Označením a tažením řádku funkci jsem aplikoval i na hodnoty pod ní. Pro lepší 

zapamatování jsem buňku s hodnotu kurzu pojmenoval názvem dané měny. Pro H3 jsem přes Upravit / 

Pojmenované rozsahy / Definovat nový rozsah vytvořil přezdívky pro rozsahy rovné jedné buňce – přezdívka 

AUD (zkratka měny Austrálie) pro rozsah H3:H3. To má za následek, že pokud kdekoliv v dokumentu napíšu do 

buňky =AUD , získám číselnou hodnotu kurzu. 

online dokument http://spreadsheets.google.com/pub?key=rBskFsrZ8nEv79ErEKAsNEg&output=html 

 

Další funkce dokáže načíst RSS feed a zobrazit ho do jednotlivých položek. Využití je opět mnoho např. načítání 

zpráv, příspěvků z blogů nebo sledování aukcí. Aukční portál http://www.aukro.cz poskytuje výsledky 

vyhledávání jako RSS feed. Do buňky C3 jsem vložil funkci pro načtení dat 

=ImportFeed(CONCATENATE("http://aukro.cz/rss.php?feed=search&string=";C1;"&category=

8530")) , která jako parametr obsahuje adresu. Buňku C1 jsem vyhradil jako místo pro zadavání klíčového 

slova, tudíž se adresa sloučila textově za pomoci CONCATENATE. Obsah se načetl do buněk v rozsahu od C3 až 

F22. V sloupci A budou časové údaje o skončení aukce, které se získají z neformátovaného tagu <descripiton>, 

uloženého ve sloupci F. Do A3 jsem zapsal funkci pro získání části textu (=MID()) s parametry původního textu 

(F3), od jakého znaku se má výběr udělat a  počet vybraných znaků (26). Pro A3 se jedná o tvar 

=MID(F3;SEARCH("čas";F3)+14;26). Protože je možné vkládat funkce do sebe, vložil jsem na pozici 

parametru s hodnotu, od jakého znaku se mají vybrané znaky načíst, funkci pro vyhledání části textu, zvýšenou 

o znaky (celkem 14), které jsou nepotřebné. Ve sloupci B budou informace o ceně produktu, tedy obdobný tvar 

funkce, jen s rozdílným posunem ořezem znaků a textovou zprávou v případě, že v tagu description není udána 

aktuální cena. To nastane ve chvíli, kdy zboží není v dražbě, ale je ho možné koupit za definovanou cenu. Na 

pozici B3 bude v buňce toto: =IFERROR(MID(F3;SEARCH("cena:";F3)+5;10);"Jen kup teď") 

online dokument: http://spreadsheets.google.com/pub?key=rElaBV0auh5SqL0o4xdsJ3w&output=html 
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Dále existují dvě funkce pro načtení dat: 

� =importXML(URL adresa, dotaz) 

Dokáže vložit jakýkoliv XML dokument (tedy i HTML), dotaz je v jazyce Xpath 

� =ImportHtml(URL adresa, typ, pořadí) 

Importuje seznam nebo tabulku ze specifikované adresy. V typu je nutné zmínit o jaký typ se jedná 

(zda list nebo table) a v pořadí určit číslem na jaké pozici stránce se nachází (v případě že je pod sebou 

více např. tabulek) 

 

Automatické vytváření seznamů 

Občas potřebuji vymyslet podobné názvy nebo jména pro vytvoření fiktivních údajů, např. do tabulek. Do 

čtyřech řádků jsem zapsal požadované textové hodnoty, myší jsem najel na roh ohraničení a za stisknutí tlačítka 

CTRL vytvořil v seznamu další hodnoty [24]. Využívá se automatického odhadu z nabízené části dat – stejná 

služba v online prostředí funguje na adrese  http://labs.google.com/sets  

 

 

obr. 24 Generování podobných názvů 

6.4.2 Textový dokument 

 Vytvořil jsem nový textový dokument kvůli napsání nového článku. Ten byl nasdílen s více uživateli, aby 

mohli přidávat svoje připomínky (pomocí barevně odlišených komentářů). Při sledování revizí vidím provedené 

změny z minula, případně změny jiných uživatelů (doplnění, zpřesnění pojmů). Stále existuje jedna verze, takže 

nedochází k vytváření nových souborů, které by se posílaly emailem. 

 

 Nakreslil jsem ilustraci (Vložit > Kresba) pomocí základních nabízených funkcí (předpřipravené tvary, změna 

barvy). Bohužel v základních funkcích není možnost obtékání objektů, proto jsem byl nucen tuto volbu udělat 

přes Upravit > Upravit kód HTML. Našel jsem část kódu s obrázkem a ten jsem nastyloval pomocí CSS na 

obtékání zleva, tedy:  style="float: right;".  

 

 Před finalizací dokumentu jsem provedl kontrolu pravopisu, v případě chyby vybral navrhované slovo. 

Dokument bude umístěn v časopise (Soubor > Stáhnout soubor jako PDF) a navíc bude dostupný online (Sdílet > 

Publikovat jako webovou stránku > Publikovat dokument). Aby byl dostupný v aktuální verzi, povolil jsem 
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automatickou aktualizaci (Automaticky znovu publikovat při provedení změn). Dokument je stále uložen na své 

unikátní adrese http://docs.google.com/Doc?id=dnq5xj2_22hnzr9hd2 

6.4.3 Prezentace 

 Nový soubor jsem vytvořil ze šablony, kdy jsem vybral pouze ze šablon prezentací, seřazených dle nejlépe 

hodnocených. Vybral jsem jednu vhodnou, z níž byla dopsáním textů vytvořena finální prezentace. Do jednoho 

snímku jsem přidal video z YouTube, nalezeným přes požadovaná klíčová slova. Prezentace byla nasdílena, takže 

je dostupná pod svojí jedinečnou URL adresou. Dále jsem vygeneroval HTML kód, díky němuž bude vložena na 

webové stránky (konkrétně na blog). Přímo v rozhraní před samotným prezentováním pozvu emailem účastníky 

(všem potom může být zaslána pozvánka na událost jako v Kalendáři). Uživatelé mimo doménu dostávají adresu 

umístění http://docs.google.com/Presentation?id=dnq5xj2_21fm5vcqrc. Tato stránka informuje o nutném 

přihlášení účtem Google Account, ale prohlížet lze i bez přihlášení. Stačí na adresu přistoupit přes odkaz 

umístěný v dolní části stránky. Pokud se uživatel přihlásí Google Accountem může si nechat automaticky 

posouvat snímky podle přednášejícího nebo textově komunikovat. Komunikaci nebylo možné zprovoznit, hlásilo 

chybu o nedoručení textové zprávy. Pokud je do URL adresy vložena informace o doméně (/a/aknela.com/)  

http://docs.google.com/a/aknela.com/Presentation?id=dnq5xj2_21fm5vcqrc, mohou se přihlásit pouze 

uživatelé s platným Google Apps Accountem. Nyní již fungovala možnost komunikace a automatického 

posouvání snímků. Pokud je uživatel na jiném snímku než přednášející, tak v malém okně napravo je zobrazen 

jeho aktuální slide – ten je možné zobrazit a nechat automaticky posouvat díky odkazu Následovat 

prezentujícího. 

 

obr. 25 Komunikace během prezentaci s aktuálním snímkem prezentujícího 

6.4.4 Formulář 

 Vytvořil jsem nový formulář v rámci ankety Zkušenosti s používáním Google Apps ve firmě. Grafiku jsem 

vybral z předpřipravené šablony. K dané otázce jsem přiřadil danou formu odpovědi (textové pole, výběr z více 

možností, škálovatelné ohodnocení). Dokument jsem nasdílel, zaslal mailem požadovaným lidem a vložil do 

stránky, která je opatřena kódem Google Analytics pro sledování statistik. 

online dokument: http://aknela.com/anketa/ 
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6.5 Plánování 
Kalendář je využíván hlavně k plánování času mezi uživateli na doméně nebo k organizování akcí s externími 

uživateli (přes zaslané pozvánky na akce). 

6.5.1 Kalendář 

 Každému účtu jsem povolil offline režim pro případnou ztrátu spojení. V nastavení jsem zkontroloval časové 

pásmo, upravil hodnoty dle místních zvyklostí (datum a čas v běžném formátu, pondělí jako první den v týdnu) a 

nastavil zobrazování aktuálního počasí. Dále jsem provedl propojení účtu s mobilním číslem. V nastavení jsem 

jako zemi vybral Českou republiku a zadal telefonní číslo v mezinárodním formátu (s předvolbou +420). Na 

mobil přišla SMS s číslem, které jsem zadal jako Ověřovací kód. 

 

 Vytvořil jsem kalendář s názvem Vytíženost, který bude publikován na oficiálních stránkách a umožní 

klientům najít volný termín pro možnou konzultaci. Nasdílel jsem kalendář s dotyčnými lidmi ve firmě tak, aby 

mohli provádět změny a spravovat sdílení. Dále jsem nastavil položku Učinit tento kalendář a vybral druh 

zveřejnění na Zobrazit pouze informace o dostupnosti (skrýt podrobnosti). V části dne to vymezí prostor, že se 

odehrává nějaká aktivita, ale není k dispozici více poznámek k dané akci. 

 

Plánování akce 

Vytvořil jsem novou položku v kalendáři odkazem Vytvoř událost (další možností je kliknutím na daný den). 

Zadal jsem název, čas, místo, popis a vložil jsem k akci příslušné dokumenty z online archivu. Pozvání dalších 

účastníků jsem provedl přes sekci Hosté zadáním jejich emailových adres, na které dostanou informaci o 

pozvání. 

 

obr. 26 Přijatá pozvánka otevřená v Gmailu 

 

 Pozvánka obsahuje odkazy pro definování stavu o zúčastnění (Ano / Ne / Možná). Další odkaz s názvem 

bližší podrobnosti vede na internetovou stránku dané události, kde je možné přidat poznámku k danému 

pozvání či přidat nové osoby. Pokud pozvaný otevírá zprávu v Gmailu a zároveň používá Google Kalendář, vidí 

ihned v emailu svůj program na daný den před a po dané události. 



 

 - 56 - 

 

 

obr. 27 Internetová stránka s bližšími podrobnostmi o události 

6.6 Práce s informacemi 
 Jednou z výhod online prostředí je možnost poskytovat a sdílet své znalosti a postupy na firemních místech. 

Umožní uchovávat postupy při hledání nových zákazníků, řešení jejich problémů, navrhování vnitrofiremní 

strategie atd. 

6.6.1 Knowledge base 

Pro sběr veškerých podkladů týkající se práce je užitečné vytvořit znalostní bázi. Jedná se o vnitrofiremní portál, 

který umožňuje uchovávat know-how, postupy a obecné informace o firmě. 

 

 Jednou z položek je mapa důležitých míst, která získává podklady z již vytvořeného tabulkového 

dokumentu. Graf gadgetu jde exportovat jako HTML a Google Sites editaci HTML dovolují, ale kvůli bezpečnosti 

nenačte data z externích zdrojů (skripty, styly, vložené stránky jako iframe). Řešením je v tabulkovém 

dokumentu z nastavení grafu Získat soubor XML miniaplikace a Získat adresu URL zdroje dat dotazu  (ten 

směřuje na tabulkový dokument). V Google Sites postupovat přes menu Vložit > Další miniaplikace > Přidat 

miniaplikaci podle URL a do adresního řádku zkopírovat XML adresu gadgetu. Nyní se objeví nastavitelné 

parametry již dotyčného grafu, proto do Adresy URL zdroje dat vložit druhou zkopírovanou část, tentokrát 

adresu dotazu. Dále upřesnit interval obnovování údajů (1, 5, 30 minut nebo bez obnovy), velikost a zaškrtnutím 

zvolit možnost definující poslední sloupec jako popis dat. 

 

 Nejen data, ale i odkazy na užitečné aplikace jsou ukládány do firemní stránky. Jednou z nich je gadget pro 

vytváření online vzorců, který jsem umístil stejným postupem jako vkládání mapy gadgetu v předchozím 

odstavci. Do formuláře  Přidat miniaplikaci podle adresy URL jsem zapsal adresu 

http://www.sitmo.com/gg/latex/latex.xml . 

web: http://sites.google.com/a/aknela.com/knowledge-base/ 
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6.6.2 Personalizované vyhledávání 

 Protože procházíme stále stejné servery, na nichž hledáme informace pomoci jejich implementovanému 

hledání je efektivnější vytvořit vlastní personalizovaný vyhledávač. Nadefinoval jsem tedy skupinu adres 

(www.systemonline.cz/*, www.lupa.cz/*, www.computerworld.cz/*, www.businessworld.cz/* ) a zvolil 

neplacenou variantu Standard (neprovede se tolik dotazů a zobrazovaná kontextová reklama v rámci interního 

vyhledávání nevadí). Vyhledávač jsem formou gadgetu vložil do firemní znalostní báze. Vyhledávač je dostupný 

na adrese: http://www.google.com/coop/cse?cx=002381592305795949710:pyljjh3iahm 

6.6.3 Záložkování 

 Při prohlížení internetových stránek jsem mnohokrát narazil na mnoho zajímavých zdrojů, které jsou v tuto 

dobu nepotřebné nebo by mohly být užitečné pro některého z kolegů. Přes bookmarklet záložkuji, přidám 

několik štítků (např. Soňa, marketing, zpracovat) a krátký popis. Vše není tedy závislé na konkrétním prohlížeči a 

počítači – jsou přístupné odkudkoliv, navíc při hledání zahrnují i obsah záložkované stránky. 

6.6.4 Novinky na internetu 

 Pasivní nepřímá vazba je získávání informace o vlastních nabízených produktech či napsaných referencích 

na internetu. Nejlepší cestou je vytvoření upozornění v případě nalezení zmínky vyhledávacím robotem. Na 

stránce http://www.google.com/alerts jsem vytvořil nové upozornění s těmito parametry: 

 

nastavení hodnota popis 

Search terms "aknela.com" zadání klíčových slov jako při běžném vyhledávání 

Type Comprehensive hledaná oblast (zahrnuje zprávy, web a skupiny) 

Deliver To Email zaslání výsledků emailem 

How often once a week jednou týdně (další možností je hned při nálezu nového výsledku) 

Tabulka 6   Nastavení hodnot pro Google Alert 

 

Další možností je sledovat informace o konkurenci nebo o nových trendech. 

6.6.5 Zkracování URL adres 

 Při práci s webovým prostředím vznikají dlouhé URL adresy definující svůj obsah (místo na mapě, online 

dokument, atd). Zasílání dlouhých odkazů může být problematické, protože zabírají moc místa a špatně se s 

nimi pracuje. Je možné použít online zkracovače (např. tinyurl.com nebo jdem.cz), ale v rámci budování 

povědomí o značce je vhodné využít ShortLinks. Jedná se o připravovanou službu pro Google Apps, jejiž aktivaci 

jsem provedl již v úvodu. V nastavení jsem namapoval na subdoménu page, kterou jež jsem definoval dříve jako 

CNAME záznam . 
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 V jednom z předchozích postupů jsem vytvořil Personalizované vyhledávání, jehož odkaz je příliš dlouhý. 

Proto jsem vytvořil kratší neveřejnou alternativu s definovaným vlastním textem hledáni: 

http://page.aknela.com/hledani. Další cestou je vygenerování náhodné části, která nahradí vlastní text v 

minulém příkladu  (http://page.aknela.com/kvjgk). Ve výpisu všech vygenerovaných odkazů je také informace 

o množství  použití dané kratší alternativy (dlouhý odkaz bodu na mapě přes zkrácenou verzi 

http://page.aknela.com/ryytp) 

6.7 Prezentace 
 Prezentace vlastní produktů muže být provedena několika cestami. Od běžné webové prezentace, přes 

vlastní blog až po publikování odborných přednášek na YouTube. 

6.7.1 Blog  

 V rámci budování značky byl založen blog, na kterém budou prezentované veškeré novinky nejen z oboru, 

ale i nových aktivit firmy. Při registraci na webových stránkách http://www.blogger.com bylo zvoleno 

uživatelské jméno aknelacom, čímž automaticky vznikl blog na adrese na http://aknelacom.blogspot.com. Tato 

adresa není moc reprezentativní, proto jsem v nastavení definoval přístup na vlastní doméně. Nyní je blog 

dostupný na adrese http://blog.aknela.com/.  

 Jedním z článků je shrnutí proběhnuté přednášky. Prezentace umístěná v Docs byla publikována a 

vygenerovaný kód vložen do příspěvku ve volbě Upravit kód HTML. Na přidávání nových zpráv se může podílet 

více lidí, každý například pro určité téma. 

web: http://blog.aknela.com 

6.7.2 YouTube  

 Byl založen nový kanál, který byl určen pro skladování videopostupu pro zlepšení podpory. Vytvořil jsem 

jeden screencast (nasnímání obrazovky sloužící jako tutoriál) na přidání externích dat z Google Doc do Google 

Sites jako gadget (protože neexistuje přímá volba, jako při vkládání na iGoogle, navíc v Google Sites není možné 

vložit HMTL kód).  Po pojmenování videa a jeho uploadu proběhla vzdálená konverze do požadovaného 

formátu. Publikované video je umístěné na adrese http://www.youtube.com/watch?v=fVZBNTlIo3w . Video 

jsem vložil jako další novinku na firemní blog díky vygenerovanému HTML kódu. 

web: http://www.youtube.com/user/AKNELAcom  

6.7.3 Firemní web  

 Na tvorbu firemního webu byly využity Google Sites. Vytvořil jsem nové webové stránky s názvem 

Homepage. V Další akce > Spravovat web > Nastavení webu jsem povolil, aby byly přístupné komukoliv na 

internetu, nejen přihlášeným uživatelům na dané doméně. Grafické přizpůsobení webu jsem provedl 

nadefinováním barev pozadí, textu a přidáním loga. Poupravil jsem layout stránky tak, aby nebyl roztažen přes 
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celou šířku monitoru. Vytvořil jsem formulář, který bude vložen do stránek. Bude sloužit jako dotazník, pomocí 

něhož budou klienti odesílat svoje poptávky. 

 

 Web se nacházel na adrese https://sites.google.com/a/aknela.com/homepage, což opět není 

reprezentativní a navíc je to špatně zapamatovatelné. Díky dřívějšímu nastavení CNAME záznamu, provedu 

mapování webu na subdoménu web.  Vytvořil jsem tabulku realizovaných projektů pomocí stránky typu 

Seznam a poupravil jsem záhlaví tak, aby odpovídalo skutečnosti. Nyní jakýkoliv přihlášený uživatel může přidat 

nový řádek s projektem. Úvodní stránku s kontakty a službami jsem vytvořil typem Webová stránka. Všechno do 

ní provedené formátování jsem provedl za pomocí editačního rozhraní. Sekce Poptávka, obsahující kontaktní 

formuláře, je opět obyčejná stránka, do které byl vložen formulář z webového archivu. Domluva schůzek je 

problematická při hledání volného termínu, proto jsem do stránky Termín schůzky vložil kalendář s dostupností, 

nasdílený mezi všechny uživatele.  

web: http://web.aknela.com  

6.7.4 Sledování statistik 

 Účet Google Analytics využívám ke počtu sledování množství přístupů na stránky. Vygenerovaný kód jsem 

vložil na místo, odkud chci získávat data. Pomocí nastavitelných filtrů jsem provedl nastavení, abych viděl zvlášť 

údaje získané z podstránky s anketou (http://www.aknela.com/anketa) a s firemním webem 

(http://web.aknela.com). 

6.7.5 Zpětná vazba  

 Vytvořil jsem vlastní webovou skupinu pro zasílání připomínek uživateli. Nastavení bylo provedeno tak, aby 

se mohl kdokoliv připojit, vidět zprávy a také je mohl posílat (po schválení moderátorem). Název skupiny byl 

nastaven na aknela-com, z toho vyplývá i odvozená emailová adresa aknela-com@googlegroups.com. Na tuto 

adresu mohou uživatele směřovat dotazy, které se objeví i ve webové Skupině. Zveřejněné řešení je přístupné 

do budoucna komukoliv, kdo se bude potýkat s podobným problémem.  

web: http://groups.google.com/group/aknela-com  
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7 Zhodnocení 
V této části práce zhodnotím zkušenosti z praktického nasazení a používání na doméně Aknela.com 

7.1 Výhody  

7.1.1 Přístup odkudkoliv 

 Uživatel není vázán na konkrétní počítač či síť. Editovat dokumenty ve stále stejném uživatelském rozhraní 

je možné odkudkoliv na světě. Díky mobilnímu rozhraní jsou data dostupná stále při ruce. 

7.1.2 Spolupráce 

 Nemusí vznikat nové verze dokumentů, další pojmenovávání, uchovávání a porovnávání rozdílů. Každý 

dokument je pouze v jedné instanci, která přesto dovoluje porovnat předchozí změny. Více uživatelů může 

editovat online – při kolizi, kdy více uživatelů edituje stejný text, je editující upozorněn. Další výhodou je 

jednoduché sdílení, během jednoho kliknutí je dokument vystaven jako webová stránka. Publikovaný dokument 

je možné poslat komukoliv – nepotřebuje speciální program, nemusí nic stahovat a registrovat se. 

7.1.3 Aktualizace služeb 

 Nové verze aplikací jsou stále ve vývoji, jejich implementace je provedena přes noc a bez jakéhokoliv zásahu 

uživatele. Ať už se to týká opravy chyb či přinášení nových funkcí, vše je automaticky připraveno k používání. 

Odpadá nutnost kupovat, stahovat, instalovat a starat se o provoz. 

7.1.4 Minimalizace pirátských verzi 

 Vzhledem ke změně v licencování produktů (od nákupu k formě předplatného) bude výrazně zmenšen podíl 

pirátských kopií na trhu. Nejen, že uživatel bude platit jen v době, kdy aplikaci bude chtít využívat, ale zároveň 

bude moci lépe monitorovat jednotlivě přidělené licence. Nemluvě o vymizení stahování, půjčování a vypalování 

softwaru. Navíc jakákoliv firma bude moct spustit vlastní aplikaci a nebude se muset starat o distribuci. 

7.1.5 Napojení na online data 

 Google disponuje největší databází informací díky tomu, že jako první začal sbírat a chytře uspořádavat 

data. Úspěch těží ze statistických hodnot – pokud někdo dvakrát za sebou vyhledá dvě slova, která budou 

statisticky významná,  znamená to, že k sobě patří či se jedná o stejné slovo, jen v rozdílném napsání (s chybou 

a bez chyby, s diakritikou, bez diakritiky).  
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 Vyhledávač se postupně učí od uživatelů a tyto údaje může dále využít (oprava diakritiky, oprava špatně 

napsaných slov, překlad textů) [18]. Postupně uvolňuje služby (Google Translator) nebo poskytuje funkce ve 

svých programech, které tuto výhodu využívají (Google Spreadsheet). 

7.1.6 Jednotný přístup 

 Podobné prvky jsou nalezitelné napříč celým spektrem produktů – přístup přes jeden uživatelský účet, 

označování konkrétního objektu hvězdičkou, místo řazení do složek se provádí označování barevnými tagy, až 

po stejné barevné sladění uživatelského rozhraní ve všech aplikacích. 

7.1.7 Automatické ukládání 

 Aby bylo možné editovat dokument ve více lidech najednou, je nutné ukládat online dokument v krátkých 

intervalech. V případě pádu systému je ztráta práce za posledních pár minut. 

7.1.8 Úspora 

 Jedna z hlavních a viditelných výhod – úspora času a financí. V případě varianty zdarma jde o bezesporu o 

prokazatelný prvotní nulový náklad (viz níže srovnání nákladů v kapitole o kalkulacích). Jedinou nutnou 

počáteční investicí je čas na zprovoznění (pokud není řešeno přes externí firmu). Dlouhodobě však klesají časové 

nároky díky odpadnutí starostí s provozem, aktualizací, údržbou či případnou nefunkčností. Ta sice může 

postihnout i online řešení, ale zodpovědnost a náprava je přenesena na někoho jiného. 

7.1.9 Rychlost vývoje a přínos nových produktů 

 Díky rychlosti, jaké vznikají a vyvíjejí se nové technologie, vytvářejí i firmy přímo úměrně kvalitní produkty. 

Je zde vidět velký posun mezi produktem před rokem a jeho verzí dnes. Zatímco běžný desktopový instalovaný 

produkt po uvolnění zůstavá stejný po několik let  a dochází jen k malým úpravám, online programy za  

stejnou dobu projdou několikanásobně větší iterací vývojového procesu. 

7.1.10 Orientace na českého uživatele 

 Česká republika patří mezi jednu z pěti světových zemí (další země jsou Čína, Rusko, Jížní Korea, Japonsko), 

kde není nejpoužívanějším vyhledávačem Google. Český Seznam dosahuje 63% podíl na trhu, čínský Baidu 60%, 

jihokorejský Naver 60%, japonské Yahoo! Japan 50% a ruský Yandex 43% na místním trhu [27]. Od toho se odvíjí 

snaha české pobočky o zpětnou lokalizaci služeb (za posledních 35 měsíců se jedná o 35 služeb [28]) zlepšení 

české podpory (sponzorování akcí, zvětšování týmu lidi a podpora Google User Group) a zařazení češtiny do 

nově uváděných produktů (prohlížeč Chrome při prvním uvedení již byl lokalizován). 
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7.2 Nevýhody 

7.2.1 Soukromí 

 Všechny osobní informace, data a know-how jsou poskytovány jedné firmě. Není možná kontrola, kdo k 

datům může přistupovat. Firmy potenciálně přichází o část svého soukromí, navíc aktivitou na internetu 

upřesňují svoji osobu – co hledají a prohlíží. Do datacenter nemá nikdo přístup, ukládání informací o uživatelích 

a hledání probíhá odděleně. Po devíti měsících jsou všechny obsahy logu anonymizovány bez možnosti spojení s 

konkrétním účtem [9]. Jistě nelze předpokládat další prodej statistik o uživatelích, ale je nutné to zmínit. 

7.2.2 Výkon 

 Veškeré operace probíhají v prohlížeči, k ovládání programů a jejich výpočtům v nich jsou používány stejné 

technologie, ve většině případů JavaScript. V posledních letech dochází k optimalizaci jeho výkonu (vytváření 

nových enginu např. Google Chrome V8), stále se však nemůže srovnávat s výkonem klasických aplikací. 

7.2.3 Chybovost 

 Průchod programem je veden přes definovanou URL. Na doméně běží Google Apps, každá služba má svoji 

subdoménu, při využití funkce programu dochází k vytvoření jedinečné URL adresy. Při volbě nestandardního 

postupu může volat neexistující URL, což znamená nedosáhnutí požadované funkčnosti. 

7.2.4 Počáteční zavedení 

 Vlastní zavedení a konzultaci nabízí velmi málo firem. Samotnou implementaci, ačkoliv není složitá, musí 

provést uživatel sám. Největší investicí je tedy vlastní čas. S nerozšířeností v počtu použití v České republice 

souvisí málo informačních zdrojů (jediné a  největší forum je při serveru http://ww.gug.cz) či zkušeností 

uživatelů (např. popis postupu na blog). 

7.2.5 Rychlé změny 

 S rychlým vývojem souvisí i řada nevýhod. Jednou z nich je kompletní změna rozhraní. Offline programy 

mění razantněji svůj vzhled zhruba jednou za dva až tři roky. U online řešení je veškerý software stále ve vývoji, 

uživatel se svými návyky může být nepříjemně překvapen při uvedení nové verze. 

7.2.6 Verzování 

 V případě nespokojenosti s novou verze není možnost používat starší. Vždy se musí používat aktuální 

nejnovější verze, i když uživatelům zpočátku nevyhovuje (u některých programů přechod na minulou nabízí, 

pokud došlo k velké změně – Google Reader, Gmail). 
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7.3 Vybraná rizika při používání online služeb  
Rizika jsou možné problémy, které by mohly nastat a znemožnit smysluplnou práci jak ze strany poskytovatel, 

tak i uživatele. 

 

Příčina Pravděpodobnost Dopad 

Ztráta konektivity uživatele 60% nedostupnost internetových zdrojů 

Ztráta dat 5% poškození firmy, nevratná změna 

Krádež dat 35% ztracení know-how, poškození firmy 

Nedostupnost služby 10% zastavení práce 

Tabulka 7   Seznam možných rizik znesnadňující práci 

7.3.1 Ztráta konektivity 

 Veškerá práce je závislá na připojení k internetu, kdy je v pravidelných intervalech je ukládaná. V případě 

odpojení není možné pokračovat, proto některé služby nabízejí práci v offline režimu, ale pro prvotní 

synchronizaci je nutná konektivita. 

Minimalizace: Aktivace offline režimu v podporovaných programech (Gmail, Dokumenty, Reader, Kalendář) 

pomocí rozšíření Google Gears. V případě ztráty je možné dále pracovat, práce bude synchronizována při 

obnově připojení. 

7.3.2 Ztráta dat 

 Data jsou uložena na data serverech v různých částech světa tak, aby byla vždy geograficky co nejblíže 

danému uživateli. Firmy zakládající svůj business právě na poskytování služeb a skladování dat (např. Google) si 

nemohou ztrátu dovolit. V tom případě by přišly o část uživatelů, služba by byla označena jako nespolehlivá, 

čímž by klesly příjmy. Protože je samotný cloud computing teprve v začátcích, nelze odhadnout, zda  

v následujících letech dokáží zaručit bezproblémový chod pro takový nárůst nových zákazníků, jaký je 

odhadován poradenskými společnostmi. 

Minimalizace: Stahování a ukládání cenných dokumentů na externí disky v pravidelných intervalech (např. 

velkou zálohu jednou za půl roku). 

7.3.3 Krádež dat 

 Stále větší důraz by měl být kladen na otázku bezpečnosti. Zabezpečovací mechanismy jsou sice také 

používané u klasických offline systémů (přihlašovací heslo do operačního systému nebo zaheslování 

dokumentů), jenže útočník musí být fyzicky přítomen u počítače. V případě online alternativ jsou tyto pomyslné 

dveře do systému přístupné odkudkoliv na světě. Proto ačkoliv jsou mnohé služby užitečné, při dlouhodobějším 
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používání je ke všem službám používáno jedno uživatelské jméno a heslo. Výhodou jsou paradoxně 

nekomplexní systémy, nepokrývající takové množství služeb – v případě ztráty hesla nemá škoda takový rozsah 

a týká se jen daného serveru. 

Minimalizace: Používání silných hesel (minimální délky sedm znaků, obsahující nejen čísla ale i symboly) a jejich 

pravidelná obměna (obecně doporučováno jednou za tři měsíce). Obrana sociálnímu inženýrství (nesdělovat 

heslo do neznámému člověku do telefonu či emailu). Dodržování základní počítačové bezpečnosti (firewall, 

aktualizovaný antivir a antispyware) dokáže zabránit infikování nežádoucím software (trojské koně, keyloggery, 

atd.). 

7.3.4 Nedostupnost 

 V posledních pěti letech kdy došlo k masivnímu nárůstu využívání online produktů (nejvíce tomu přispěl 

Gmail), nezaznamenal Google větší výpadky, o kterých by se psalo. Během posledního roku (16.5.2008 – 

17.5.2008) došlo k sedmi výpadkům, které zapříčinily nedostupnost služeb[28] , [29]. 

 

Datum Období (GMT) Délka Google Apps Popis 

16.7 2008   0:30 – 5:30 29h část chyba "502 Server Error" při přihlašování do Gmailu 

  6.8 2008  18:00 – 9:00 15h malá část chyba "502 Server Error" při přihlašování do Gmailu  

11.8 2008 17:00 – 19:00 2h většinu vnitřní chyba kontaktů zapříčinila nedostupnost Gmailu 

15.8 2008 17:00 – 17:00 24h malá část chyba "502 Server Error" při přihlašování do Gmailu  

17.8 2008 19:30 – 1:30 30 h některé bez bližších podrobností 

25.2 2009 9:30 – 12:00 2,5h část datacentra v EU nestíhala zátěž nasazením nového kódu 

15.5 2009 15:45 – 16:45 1h –– tok dat přes Asii, zpomalení nebo nedostupné pro 14% uživatelů 

Tabulka 8   Seznam všech výpadků za jednoho roku 

 

 V součtu se jedná celkově o 103,5 hodin roční nedostupnosti. V průměru se jedná o 17 minut denně nebo 

8,5 hodiny měsíčně. Výpočtem lze zjistit, že z 8760 hodin (365 x 24h) tvoří tato část 1,182 %. Celková roční 

dostupnost služeb Google je tedy 98,819 %. 



 

 - 65 - 

 Smlouva o úrovni služeb se týká pouze Gmailu v placené verzi Google Apps Premier. Nabízená záruka 

dostupnosti 99,9 % dle smluvních podmínek 27  se vztahuje na měsíční období. Procento měsíční 

procentoschopnosti se vypočítá dle vzorce 

 

kde c je celkový počet minut v měsíci, p je počet výpadků v měsíci a Vi délka výpadku p v minutách. 

 

Měsíc Počet minut v měsíci Počet minut výpadku d Nárok na počet dnů 

červen 2008  43 200 0 100 % 0 

červenec 2008  44 640 1 740 96.102 % 7 

srpen 2008  44 640 2 460 94.489 % 15 

září 2008  43 200 0 100 %  0 

říjen 2008  44 640 1 800 95.968 % 7 

listopad 2008  43 200 0 100 %  0 

prosinec 2008  44 640 0 100 %  0 

leden 2009  44 640 0 100 %  0 

únor 2009  40 320 0 100 % 0 

březen 2009  44 640 0 100 %  0 

duben 2009 43 200 0 100 %  0 

květen 2009 44 640 0 100 % 0 

Tabulka 9   Seznam měsíční procentoschopnosti služby Gmail 

 

Pokud je d v intervalu: 

� mezi 99,5% a 99%, má uživatel nárok na bezplatné 3 dny služby přidané na konec období trvání služby, 

� mezi 99% s 95%, má uživatel nárok na bezplatných 7 dní služby přidané na konec období trvání služby, 

� mezi 0 % a 95%, má uživatel nárok na bezplatných 15 dní služby přidané na konec období trvání 

služby.  

 

                                                                    

27 Smluvní podmínky o garanci dostupnosti Gmailu http://www.google.com/a/help/intl/cs/admins/sla.html 
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obr. 28 Vizualizace dostupnosti služby Gmail v jednotlivých měsících 

 

Za poslední rok mají uživatelé nárok na 29 dní poskytování služeb zdarma na konec placeného období. Nárok je 

nutné uplatnit vždy maximálně do třiceti dnů ode dne jeho vzniku. Výše slevy (při ceně 40 € za rok) je 3 € za 

každého uživatele. 

 

Kvůli příčinám v posledních měsících a kvůli vylepšení firemní značky navenek uvedl Google speciální stránku 

monitorující aktuální stav všech provozovaných služeb. Ta je umístěna na adrese 

http://www.google.com/appsstatus . 

Minimalizace: Podobné jako v případě Ztráty konektivity, doinstalovat podporu pro offline režim (Google 

Gears). 

7.4 Omezení 
Omezením je myšlena jsou myšlenky hlavně limity vazující uživatele při práci. 

7.4.1 Odezva 

 Část kódu aplikace je zpracováván v klientovi. Operace manipulující s daty vyžadují odpověď serveru. Velmi 

malou chvíli trvá zaslání požadavku a získání odpovědi. V normální provozu se jedná o zpoždění v řádech 

sekund, pokud je uživatel na přetíženém připojení k internetu, nemusí se akce dokončit. Pokud při otevření 

spojení na dotaz překročí stanovenou časovou délku, bude automaticky ukončeno. 
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7.4.2 Pokročilé funkce 

 V tuto chvíli online aplikace neposkytují stejné možnosti editace a funkce jako běžné nainstalované 

programy (Microsoft Office, OpenOffice.org)28. Horší manipulace s objekty (např. s tabulkou) a nedostupnost 

všech funkcí (např. obtékání obrázku) je  přímo závislá na schopnostech HTML a CSS syntaxe s doplněním o 

JavaScript. Jedním z nich je omezený výběr fontů (nedají se použít nainstalované v počítači) či nahrání vlastního 

makra. Absence funkce maker lze brát na druhou stranu jakou výhodu, protože nenastává problém s virovou 

nákazou. Toto omezení v nejbližší době nebude tak zásadní, protože se připravuje Google Apps Script pro 

vytváření vlastních akcí. 

7.4.3 Customizace 

 Většina služeb je určena pro co nejširší spektrum uživatelů, proto uživatelské rozhraní nabízí většinu akcí 

předdefinovaných (např. velikost písma lze zadat z nabídky, není možné napsat číselně). Dalším omezujícím 

faktorem je důraz na bezpečnost, který nepovolí editaci či vkládání čehokoliv. Tím se zhoršuje samotné 

používání pokročilejším uživatelům. 

7.4.4 Bezpečnostní politika  

 Kvůli možným bezpečnostním hrozbám stanovuje Google svoji bezpečnostní politiku. Protože jeho služby 

jsou nejpoužívanější, jakákoliv chyba v systému by způsobila rozsáhlé škody v mnoha účtech např. Rozšířením 

virové nákazy.  

 Online emailový klient Gmail neumožňuje poslat spustitelný soubor ani ho přijmout od jiné adresy 

(odesílateli se vrátí zpět s chybou). Jedná se o soubory s koncovkou EXE nebo COM i když jsou zabaleny do ZIP 

archivu. Určitě se jedná o zajímavý krok, protože jako jeden z největších poskytovatelů emailových služeb udělal 

razantní posun dopředu v oblasti zabezpečení. 

7.4.5 Limity 

 Ve verzi Standard je velikost každé emailové schránky 7 GB, což při založení představuje velmi malé 

omezení. I přes narůstající kapacitu schránky, je možné při větší emailové aktivitě tuto hodnotu přesáhnout. 

Dalším limitem je maximální počet 50 uživatelů na jedné doméně. 

                                                                    

28 Viceprezident Google pro Evropu, Střední východ a Afriku Nelso Nelson Mattos zmiňuje [9], že aplikace nejsou 
navrženy tak, aby nabídly uplně všechny funkce, stejné jaké se očekávají od nainstalovaných programů typu Microsoft 
Office. Cílem je poskytnout použitelnou a dostupnou aplikaci odkudkoliv. 
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7.4.6 Vybrané typy souboru a jejich počet 

 Do rozhraní Google Dokumenty je možné nahrávat pouze určité typy souborů s maximální danou velikostí. 

U některých typů se omezení týká i funkčních vlastností daného souboru [31]. 

 

Druhy velikost Koncovky Souborů 
 

Dokument 
500 kB, 
2 MB za každý vložený obrázek 

DOC, DOCX 
RTF, TXT,  
SXW, ODT, 
HTML  
 

5000 

sdílet dokument s maximálně 200 
spolupracovníky nebo čtenáři (neplatí,pokud 
se zveřejní jako webová stránka)  
najednou editovat nebo prohlížet dokument 
může maximálně 10 uživatelů 

Prezentace 

10 MB při nahrání z počítače 
nebo rozsahu 200 snímků,  
2 MB při odkazu na webový 
soubor, 
500 kB při poslání mailem 

PPT, PPS 
 

5000 

sdílet dokument s maximálně 200 
spolupracovníky nebo čtenáři (neplatí,pokud 
se zveřejní jako webová stránka)  
najednou editovat nebo prohlížet dokument 
může maximálně 10 uživatelů 

Tabulkový  
dokument 

1MB 
CSV, TSV 
TXT, XLS 
XLSX, ODS 

1000 

maximálně 256 sloupců, 200 000 buněk nebo 
100 listů, počet řádků není omezen, 
maximálně 20 000 buněk se vzorci (až 1 000 s 
GoogleFinance, až 1 000 s GoogleLookup, až 
50 vložených vzorců), limit otevřených 
tabulkových dokumentů je 11 

PDF 
10 MB při nahrání z počítače  
2 MB při odkazu na webový 
soubor 

PDF   

obr. 29 Seznam omezení vztahující se na druh souboru 

7.4.7 Rozdíl funkcí Google Apps a klasických aplikací 

 Na první pohled dle jména identicky vypadající služby (např. běžné Google Dokumenty a Dokumenty v 

Google Apps) se liší v nabízených funkcích. Např. v běžném Gmailu, pokud se v textu emailu vyskytuje segment 

textu vypadající jako adresa (platí hlavně pro americké adresy), se zobrazí v pravém sloupci odkaz na toto místo 

v Google Mapách – emailový klient v Google Apps toto neumí. Změny Google Dokumentu lze sledovat přes RSS, 

protože každý dokument po aktivaci disponuje feedem. Jednoduše se sledují provedené změny, bohužel textový 

editor toto nastavit v Google Apps neumí. Statistické sledování přístupů (pomocí Google Analytics) k 

dokumentům v Google Apps nefunguje. Poslední dvě omezení jde obejít vytvořením Google Accountu, jenž 

bude mít tvar emailové adresy (pro lepší zapamatování třeba na dané doméně: ivan@aknela.com). V něm 

nebudou přístupné stejné dokumenty jako v Apps, ale pro speciálně vytvořené dokumenty (kvůli RSS či 
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sledování návštěvníků) je naprosto dostačující. Google Toolbar s veškerou navazující funkčností (otevírání 

dokumentů v online prostředí přes Firefox) funguje pouze s Google Accountem. 

7.4.8 Rozdíl mezi anglickou a lokalizovanou verzí 

 I přes zrychlující se tempo překladu a částečné uvolňování nových produktů, které už jsou lokalizované do 

češtiny, je stále rozdíl v nabízené funkčnosti. Např.: Do tabulkového dokumentu nejdou vložit všechny gadgety 

jako v anglické verzi (např. Gantt diagramy). Ovládací panel Google Apps v anglické lokalizaci podporuje 

nastavení nových experimentálních služeb (Google Short Links, Google Code Reviews Google Moderator). 

Cestou, jak využívat i další funkce je přepnutí do anglického jazyka, provedení požadovaných úkolů (vložení 

gadgetu) a zpátky přepnutí do původní lokalizace. 

7.5 Převod dat mezi verzemi 
K převodu mezi verzemi může dojít v případě přechodu směrem nahoru (přenos dat do online prostředí) nebo 

směrem dolů (přenos dat při přechodu na vlastní zařízení nebo při zálohování). 

7.5.1 Vzájemný přechod mezi Google Apps Standard na Google Apps Premier 

 Přechod na verzi Google Apps Premier přinese uživateli garantovanou dostupnost, podporu, kapacita 

emailové schránky 25 GB, rozhraní API pro integraci s vlastním systémem a možnost na doméně mít více než 50 

uživatelů. V Kontrolním panelu v části Nastavení domény přes odkaz Přejděte na Google Apps – profesionální 

verzi se objeví informace o definování počtu uživatelů, od něhož se vypočítá roční poplatek. Placení probíhá 

pomocí Google Checkout, do kterého je zadáno číslo platební karty. Provést platbu lze nejen v eurech nebo 

americkém dolaru, ale také v kurzech švýcarského franku, britské libry, dánské, norské a švédské koruny. V 

rámci probíhající promo akce je možné využít verzi Premier 30 dní na zkoušku zdarma29. Pokud je pak v této 

době proveden návrat zpět k verzi Standard, není stržena žádná částka. 

7.5.2 Vzájemný přechod mezi desktopovou a online verzí 

 Níže popsany návod na přechod do online prostředí z dosavadního systému je platný i pro opačnou migraci 

data. Je to díky tomu, že většina aplikací podporuje obousměrnou komunikaci. Proto popíšu vždy jednosměrnou 

cestu a cesta opačným směrem může být analogická. 

7.5.2.1 EMAILY 

 Pro vzájemnou synchronizaci stačí emailový klient s podporou protokolu IMAP. Oficiálně služba Gmail 

podporuje tyto programy: Thunderbird 2, Windows Mail, Outlook Express,Outlook 2003, Outlook 2007 (vše 

                                                                    

29 Peníze jsou na účtu majitele blokovány po dobu využívání nabídky (nejsou strženy, ale majitel s nimi nemůže 
disponovat). 
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Windows), Mail (Mac OS X), Mail (Mac OS X Leopard) a iPhone. Dále je nutné povolit jeho používání v Nastavení 

> Přeposílání a protokol POP/IMAP > Přístup IMAP > Aktivovat.  

 

Nastavení Hodnota 

Jméno Ivan 

Emailová adresa ivan@aknela.com 

Server příchozí pošty imap.gmail.com 

Port odchozí pošty (šifrování SSL) 993 

Server odchozí pošty smtp.gmail.com 

Port odchozí pošty (šifrování SSL) 465 

Odchozí server požaduje autorizaci  

Použít stejnou autorizaci jako pro příjem pošty  

Uživatelské jméno ivan@aknela.com 

Heslo ******* 

Tabulka 10   Základní nastavení pro emailového klienta  
Microsoft Outlook 2003 pro doménu Aknela.com 

 

Podrobnější návod v angličtině pro většinu nejpoužívanějších klientů je k dispozici na webu 

http://mail.google.com/support/bin/topic.py?topic=12806 

7.5.2.2 KALENDÁŘ 

 Google Calendar Sync je program, který po nainstalování dokáže v nastavitelných intervalech (minimum 10 

minut) synchronizovat (na výběr z možností dvěma směry, jedním směrem nahrávání události, opačným směrem 

stahování událostí) klienta Microsoft Outlook a online aplikaci Kalendáře.  

Ke stažení na adrese http://dl.google.com/googlecalendarsync/GoogleCalendarSync_Installer.exe  

Popis programu: http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?hl=en&answer=89955  

 

 

obr. 30 Nastavení programu Google Calendar Sync 
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7.5.2.3 DOKUMENTY 

 Dokumenty lze nahrát přes funkci upload nebo zasláním dokumentu na emailovou adresu speciálního tvaru  

v příloze (viz sekce popisu Rozhraní dokumentu). Jednoduchou a rychlou cestu poskytuje DocListUploader [31], 

což je malý program pro použití bez nutnosti instalace. Vyžaduje však operační systém Windows a nainstalovaný 

.NET Framework 2.0+. Po vyplnění přihlašovacích údajů upload proběhne po přetažení souboru do toho okna 

aplikace. Pokud se upřesní nastavení, je možné upload po kliknutí pravým tlačítkem na daný soubor. Ke stažení 

na adrese: http://google-gdata.googlecode.com/files/DocListUploader-1.1.exe.  

 

Pro opačnou cestu – download souborů lze u každého použít funkci Export a vybrat požadovaný formát. 

 

 

obr. 31 Rozhraní programu DocList uploader 

7.5.2.4 KONTAKTY 

 Importovat je možné kontakty ze souborů CSV nebo ve formátu vCard. Exportovat lze do stejných formátů 

jako v případě importu (CSV, vCard). 
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7.6 Srovnání a kalkulace 
 Pro srovnání nákladů jsem vybral tři subjekty různých velikostí. Dělení jsem provedl podle počtu 

zaměstnanců – malá firma s 50, střední firma a nezisková organizace s 500 uživateli. Neziskovou organizací je 

myšlena společnost, jež má nárok na využívání verze Google Apps Education (základní, střední a vysoké školy či 

univerzity, dále registrované americké neziskové organizace). Pro každou organizaci jsem provedl kalkulaci tří 

možných řešení – provoz vlastního serveru, hostované řešení a kompletní přechod na Google Apps.  

7.6.1 Kalkulace 

 Pro srovnání jednotlivých variant jsem použil metodiku Total Cost of Ownership (TCO), která slouží k 

výpočtu celkových nákladů na implementaci a provoz IT systému. Částka zahrnuje pořizovací cenu a sumu všech 

nákladů (zavedení, oprava, konzultace, školení, upgrade, zálohování) po celou dobu vlastnictví, kalkulováno za 

určité období. 

 

kde n je pořizovací cena , p počet nákladů a Ni cena p-tého nákladu.

 

 Ke kalkulaci jsem použil období jednoho roku za pomoci online kalkulátoru firmy Exchange 4U  

(http://exchange4u.cz). Tato firma nabízí hostované řešení ve třech cenově odlišných programech. Zvolil jsem 

variantu Standard 2007, která na rozdíl od nižší varianty (Basic 2007) nabízí pětkrát větší prostor pro emailové 

adresy (1 GB) a v rámci měsíčního poplatku je zahrnuta licence na Microsoft Outlook 2007. Dále zahrnuje sdílení 

kalendářů, antivirovou a antispamovou ochranu a každodenní zálohu dat. Smazaná pošta se v archivu uchovává 

po dobu pěti dní, existuje pět aliasů pro doménu a přístup je možný odkudkoliv (přes webové rozhraní, mobil, 

desktopový program). Pro kancelářské účely bude využit balík Microsoft Office 2007. 
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7.6.1.1 MALÁ FIRMA (50 UŽIVATELŮ) 

 

Položka Vlastní řešení Hostované řešení Google Apps 

   Standard Premier 

Počáteční náklady     

Náklady na HW 60 000,- 0,- 0,- 0,- 

Náklady na server SW 15 000,- 0,- 0,- 0,- 

Náklady na MS Office  550 000,- 550 000,- 0,- 0,- 

Náklady na implementaci  20 000,- 0,- 0,- 15 000,- 

Náklady na zálohovací zařízení 15 000,- 0,- 0,- 0,- 

Aktivace mailboxu 0,- 0,- 0,- 0,- 

Suma počátečních nákladů 660 000,- 550 000,- 0,- 15 000,- 

Měsíční provoz     

Náklady na antivirové řešení 2 900,- 0,- 0,- 0,- 

Náklady na správu 4 500,- 0,- 0,- 0,- 

Měsíční paušál 0,- 14 250,- 0,- 4 500,- 

Suma měsíčního provozu 7 400,- 14 250,- 0,- 54 000,- 

TCO 748 800,- 721 000,- 0,- 69 000,- 

Tabulka 11   Srovnání nákladů řešení v malé firmě 

 

Měsíční poplatek za jednoho uživatele je v případě hostovaného řešení 285 Kč. Do počtu 50 uživatelů je možné 

použít bezplatnou variantu Google Apps Standard. Náklady na implementaci v případě Google Apps mohou být 

nulové, pokud je vše provedeno samotným uživatelem. Pokud bude zavedení bude provedeno externí firmou, 

dle zkušenosti projektu Educanet vyjde nasazení do 15000 Kč [32]. Jako cenu za jednu licenci kancelářského 

softwaru uvažuji částku 11 000 Kč. 

 

 

obr. 32 Vývoj TCO malé firmy v následujících šesti letech 
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7.6.1.2 STŘEDNÍ FIRMA (500 UŽIVATELŮ) 

 

Položka Vlastní řešení Hostované řešení Google Apps Premier 

Počáteční náklady    

Náklady na HW 80 000,- 0,- 0,- 

Náklady na server SW 45 000,- 0,- 0,- 

Náklady na MS Office  5 500 000,- 5 550 000,- 0,- 

Náklady na implementaci 18 000,- 0,- 35 000,- 

Náklady na zálohovací zařízení 12 000,- 0,- 0,- 

Aktivace mailboxu 0,- 0,- 0,- 

Suma počátečních nákladů 5 665 000,- 5 550 000,- 35 000,- 

Měsíční provoz    

Náklady na antivirové řešení 20 900,- 0,- 0,- 

Náklady na správu 15 000,- 0,- 0,- 

Měsíční paušál 0,- 142 500,- 45 000,- 

Suma měsíčního provozu 35 900,- 142 500,- 540 000,- 

TCO 6 085 000,- 7 210 000,- 575 000,- 

Tabulka 12   Srovnání nákladů řešení ve střední firmě 

 

Měsíční poplatek za jednoho uživatele je v případě hostovaného řešení je stejně jako u malé firmy případě malé 

firmy 285 Kč.  Nejde využít bezplatné verze, protože počet uživatelů je větší než 50. V případě nákladů na 

implementaci u Google Apps vycházím v navýšení nákladů od implementace v malé firmě. Jako cenu za jednu 

licenci kancelářského softwaru uvažuji částku 11 000 Kč. 

 

 

obr. 33 Vývoj TCO střední firmy v následujících šesti letech 
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7.6.1.3 NEZISKOVÁ ORGANIZACE (500 UŽIVATELŮ) 

Položka Vlastní řešení Hostované řešení Google Apps Education 

Počáteční náklady    

Náklady na HW 80 000,- 0,- 0,- 

Náklady na server SW 45 000,- 0,- 0,- 

Náklady na MS Office  850 000,- 850 000,- 0,- 

Náklady na implementace 12 600,- 0,- 25 000,- 

Náklady na zálohovací zařízení 12 000,- 0,- 0,- 

Aktivace mailboxu 0,- 0,- 0,- 

Suma počátečních nákladů 997 000,- 850 000,- 25 000,- 

Měsíční provoz    

Náklady na antivirové řešení 20 900,- 0,- 0,- 

Náklady na správu 8 400,- 0,- 0,- 

Měsíční paušál 0,- 55 000,- 0,- 

Suma měsíčního provozu 29 300,- 55 500,- 0,- 

TCO 6 095 000,- 1 510 000,- 25 000,- 

Tabulka 13   Srovnání nákladů řešení v neziskové organizaci 

 

Firma Exchange 4U poskytuje pro neziskové organizace program Standard 2007 za 110 Kč. Licence ve variantě 

Education musí být schválena společností Google. Cena kancelářského softwaru pro nekomerční účely vychází 

na 1 700 Kč 30 . Většina firem vychází neziskovým organizacím cenové vstříc, proto jsem upravil všechny ceny 

za služby na 70% z běžné ceny pro firmy. 

 

 

obr. 34 Vývoj TCO neziskové organizace v následujících šesti letech 

 

                                                                    

30  Dle ceníku firmy PilsEdu http://ww.pilsedu.cz/. 
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7.6.1.4 KONEČNÉ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ 

V závěrečném srovnání jsem vytvořil TCOb jako alternativní cesty, kdy je místo používání Microsoft Office  

používán balík OpenOffice.org (http://www.openoffice.org/ ). 

 

Subjekt Varianta TCO TCOb 

vlastní řešení 748 800,- 198 800,- 

hostované řešení 721 000,- 171 000,- 

Google Apps Standard 0,- 0,- 
Malá firma 

Google Apps Premier 69 000,- 69 000,- 

vlastní řešení 6 085 000,- 585 000,- 

hostované řešení  7 210 000,- 1 710 000,- Střední firma 

Google Apps Premier 575 000,- 575 000,- 

vlastní řešení 1 351 000,- 501 200,- 

hostované řešení  1 510 000,-  660 000,- Nezisková organizace 

Google Apps Education 25 000,- 25 000,- 

Tabulka 14   Srovnání nákladů technologických řešení pro různé velikosti organizací 

7.6.2 Srovnání 

Závěrem bych zmínil výhody a nevýhody, která jednotlivá řešení nabízí. 

 

 Vlastní řešení Hostované řešní Online řešení 

Výhody 
Kontrola nad daty 
Vlastní IT pravidla 
Všechna zařízení jsou majetkem 
 

Odpadají starostí s údržbou 
Přístup odkudkoliv 
Česká podpora 
Stále dostačující výkon 

Odpadají starosti s údržbou 
Spolupráce 
Cena 
Napojení na jiné online služby 
Ověřené řešení mnoha lidí 

Nevýhody Počáteční náklady 
Údržba 
Stálá investice do výkonu 
 

Vysoký růst nákladů v čase 
Většina technologií je uzavřená 
 

Ztráta kontroly nad daty 
Většinu času nutné připojení k internetu 

Tabulka 15   Srovnání výhod a nevýhod technologických řešeních 

 

Příklad z praxe – Educanet 

 Educanet je sít středních škol využívající Google Apps Education. Díky tomuto přechodu bylo ušetřeno 

měsíčně 9500 Kč (114 000 Kč za rok). Došlo především k úspoře nákladů na provoz a správu vlastního serveru. 

Server zajišťoval kalendářové a poštovní služby a byl spravován externí firmou. Jednorázové náklady na 

implementaci činily 11 000 Kč, v nichž je zahrnuto i zaškolení managementu [32]. 
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8 Závěr 
 V úvodu práce jsem si stanovil cíl zmapovat dostupné produkty, které je možné využít pro bezproblémový 

provoz ve firmě. Popsal jsem všechny služby z balíku Google Apps, určené primárně firmám pro jejich nasazení 

na vlastní doméně a nejzajímavější služby a technologie z běžné nabídky. Analyzoval jsem jejich aktuální online 

funkčnost (čeho jsou schopné do dnešního dne), vyzdvihl hlavní přednosti a zmínil nevýhody. Výsledky jsou 

vhodné pro společnosti uvažující o možném přechodu. Prakticky jsem realizoval postupy použité v praxi – koupě 

domény, nastavení služeb a jejich pokročilé využití. Tyto poznatky jsou vhodné pro uživatele využívající stávající 

online řešení na technologiích Google, ale bez širšího povědomí o všech dostupných možnostech.  

 

 Osobně bych Google Apps doporučil většině menších nebo začínajích firem. Těm může toto řešení výrazně 

ušetřit část náklady v IT segmentu. Verze Standard je vhodná pro většinu firem uvažujících nad přechodem. 

Google Apps Premier bych doporučil jednoznačně větším firmám, které požadují řešení na klíč, mají více než 50 

uživatelů, potřebují integrovat vlastní systém s Google službami, chtějí mít garantovanou dostupnost a podporu 

(např. nemají čas hledat řešení na internetových diskusích). Google Apps Education bych doporučil všem 

neziskovým subjektům, které na tuto verzi mají nárok. Získají ověřené nástroje a zároveň výrazně ušetří finanční 

prostředky, protože pro ně je balík bez poplatku. 

 

 Popisovat technologie offline (myšleno na papír bez další možnosti editace) z oblasti online je velmi složité. 

Jde o rychlost nabídky nových služeb či vylepšování těch dosavadních. Během mé práce jsem popsal jen ty 

nejdůležitější pro běžný provoz nebo naopak ty nejzajímavější z hlediska inovativního a odlišného přístupu k 

problematice. Za dobu psaní této práce došlo k několika inovacím a ohlášení nových produktů – změny rozhraní 

Google Sites, ohlášení Google Apps Script s podobnou funkcí jako makra v dokumentech, představení 

komunikační platformy Google Wave. Konkurenční firma Microsoft představila a uvedla vlastní vyhledávač Bing 

(http://www.bing.com). Tento text se vztahuje ke stavu online aplikací a nabídky ke dni 31.5.2009.  

 Vytvářet aplikace pro nehomogenní skupinu lidí je složitá věc, protože každý očekává od daného produktu 

jinou funkčnost. Google se rozhodl jít vlastní cestou, kdy stanovuje to, co je pro uživatele nejlepší. Stále stejný 

vzor (štítkování, hvězdičkování, vyhledávání), používaný napříč aplikacích dovoluje uživateli rychle se adaptovat 

na nový produkt. 

 

 Budoucnost je v hostovaných aplikací, čehož si je vědom i Google, snažící se obsáhnout co nejširší oblast 

nabídky. Čím více produktů nabídne, tím více uživatelů zde stráví svůj čas, což má za následek více zobrazení 

reklamy a tedy větší zisky. Na závěr bych odcitoval větu z časopisu Týden, jenž zní: “Google chce, aby byly 

všechny informace zadarmo. Z jediného důvodu, čím níže klesne cena informací, tím více vydělá Google peněz. “ 

[6]. 
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Terminologický slovník 
Flash 

Patří do kategorie Rich Internet Application (RIA), dovolující obohatit stránky o nové funkce. Původní produkt 

firmy Macromedia pro tvorbu interaktivních prvků stránky (bannery, tlačítka, animované efekty) byl koupen 

firmou Adobe a větší důraz byl kladen na technickou část. Z původně grafického nástroje pro tvorbu 

animovaných efektů, se tak stal nástrojem pro tvorbu složitějších aplikací díky postupně vylepšovanému 

programovacímu jazyku ActionScript. 

 

Gadget 

Užitečná miniaplikace s možnosti jednoduchého přidání do stránky, která n. Vzhledem ke své jednotnosti jako 

celku stačí nastavit parametry a zkopírovat vygenerovaný kód na stránky. 

 

iGoogle 

Personalizovaná stránka, která umožňuje přihlášenému uživateli sestavovat obsah za pomocí vkládání gadgetů. 

 

Regulární výraz 

Pokročilý způsob filtrování a hledání textu za pomoci přesně definovaných pravidel.  

(např. výraz [a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4} sloužící k vyhledání všech emailových 

adres v textu). 

 

Spyware 

Nežádoucí program, který je nainstalován s jiným softwarem. Jeho hlavním cílem je odesílat data o uživateli na 

internet bez jeho vědomí (např.  

  

Virální video 

Nový způsob šíření reklamy po internetu. Vytvoří se cílené amaterské video se zajímavým obsahem které si 

uživatele mezi sebou posílají. Tím roste povědomí o daném videu, ve kterém je zmíněn konkrétní produkt či 

služba firmy. Pokud neobsahuje bližší popis, dochází k zveřejnění autora zpětně až po rozšíření videa 

 

Virtualizace 

Dovoluje provozovat více virtuálních instancí na jednom fyzickém počítači. 
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Seznam použitých zkratek 
 

Souborové koncovky 

COM Command spustitelný soubor operačního systému Windows 

CSV Cooma Separated Value 
způsob ukládání tabulkových dat, jednotlivé buňky 
odděleny čárkou 

DOC Microsoft Word Document textový dokument balíku MS Office 95-2003 

DOCX Microsoft Word OpenXML textový dokument balíku MS Office 2007 

EXE Executable File spustitelný soubor operačního systému Windows 

HTML Hyper Text Markup Language formát webové stránky 

ODS OpenDocument Spreasheet tabulkový dokument balíku OpenOffice.org 

ODT OpenDocument Text textový dokument balíku OpenOffice.org 

PDF Portable Format Document 
dokument obsahující needitovatelnou grafiku a text sloužící 
 k distribuci 

PPS PowerPoint Slideshow prezentace obrázků balíku MS Office 95-2003 

PPT PowerPoint Presentation dokument prezentace balíku MS Office 95-2003 

RTF Rich Text format textový dokument s metadaty o formátování 

SXW StarOffice Writer Document textový dokument balíku StarOffice 

TSV Tab-Separated Value 
způsob ukládání tabulkových dat, jednotlivé buňky 
oddděleny znakem tabulátoru 

TXT Text file běžný neformátovaný textový soubor 

XLS Microsoft Excel Worksheet tabulkový dokument balíku MS Office 95-2003 

XLSX Microsoft Excel OpenXML tabulkový dokument balíku MS Office 2007 

ZIP –– soubor je archivován se zmenšenou velikostí 

 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

Využití objektu JavaScriptu, který se dokáže připojit na server a získat data bez nutnosti aktualizovat celou 

stránku. 

 

API (Application Programming Interface) 

Informuje o možnosti využití programátorských objektů aplikacemi třetích stran. Pokud daná aplikace toto 

rozhraní nabízí, dovoluje pak integrovat tuto aplikaci se stávajícím řešením nebo doprogramovat požadovanou 

funkčnost. 
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CNAME (Canonical name record) 

Jedná se o záznam, směřující z dané domény jako alias na doménu jinou (např. při vytváření subdomén) 

 

CMS (Content Management System) 

Jedná se o systém pro správu obsahu, nejčastěji ve formě redakčního systému spravujícího webové stránky. Dělí 

přistupující uživatele do rolí, kteří tvoří, modifikují a publikují články v daném rozhraní. 

 

DNS (Domain Name System) 

Systém, jenž se skládá ze serverů a protokolu a jehož hlavním cílem je překlad textových internetových adres 

(např. www.aknela.com) na IP adresy číselné, kde se fyzicky nacházejí webové stránky. 

 

HTML (Hyper Text Markup Language) 

Jazyk sloužící k vytváření webových stránek za pomocí tagů (např. <b>tučně</b>). 

 

IMAP (Internet Message Access Protocol) 

Jedná se o protokol pro přístup k emailové schránce. Vylepšuje starší protokol POP3 v podobě lepšího přístupu, 

hlavně v oblasti synchronizace mezi vzdálenou poštou a lokálním zařízením. Pokud po aktivování obousměrné 

komunikace je vymazán email na lokálním zařízeni, tak je po synchronizaci smazán i na vzdáleném serveru. Toto 

starší protokol nenabízel. Zároveň podpora k více schránkám najednou nebo rychlejší aktualizace při větším 

počtu zpráv. 

 

MX (Mail exchange record) 

Druh DNS záznamu informujícím o serveru, který se stará o poštu na dané doméně. 

 

RSS (Rich Site Summary) 

Soubor ve formátu XML, sloužící k syndikaci obsahu. Každá novinka na dané stránce je publikována i formou RSS 

obsahující nejen text článků, ale i datum, autora, jazyk atd. Tuto formu stahuje uživatel pomocí své RSS čtečky 

do zařízení (softwarový program, mobil), odkud má přehled nad všemi novinkami. 

 

SAML (Security Assertion Markup Language) 

Standard založený na XML, sloužící k autorizaci a autentifikaci uživatelů, řešící jednotné přihlášení k serveru. 

 

VOIP (Voice Over Internet Protocol) 

Jedná se o technologii využití počítačové sítě k audio komunikaci mezi dvěma účastníky, kdy je digitalizovaný 

hlas přenášen pomoc paketů. 
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URL (Uniform Resource Locator) 

Slouží k určování webové adresy na internetu. Má pevně definovanou strukturu ve tvaru schéma, doménové 

jméno, port, specifikace souboru, parametry. Např.: http://www.aknela.com:80/index.php?id=3 

 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

Způsob editace dokumentu za pomocí jasně viditelných příkazů (např. ikona s podržením textem) a reálně 

zobrazovaných provedených změn. Přesně tak jak vypadá dokument v editaci, bude vypadat při prezentování 

 
XML (Extensible Markup Language) 

Obecný značkovací jazyk umožnující vytvářet vlastní značky k popisu dat. Výsledny soubor může sloužit k 
přenosu mezi systémy. 
 
Xpath (XML Path Langugae) 

Jazyk pro definování části XML souboru za pomoc speciálních příkazů (např. příkaz /knihovna/kniha[1] 

vybere v tagu <knihovna> první položku <kniha>)
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