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A.Služby určené na sprístupnenie 
informácií 

B. Služby podporujúce neinteraktívnu   
komunikáciu 

C. Služby podporujúce interaktívnu 
komunikáciu 

D.Ostatné služby 

Základné služby internetu: 



Úloha:   
Roztrieďte  služby do 4 vyššie uvedených kategórií (A, B, C, D):   
• www (informácie vo forme hypertextu),  
• instant messaging (ICQ, Skype,...),  
• ftp (prenos súborov na vzdialený server),  
• e-mail (elektronická pošta),  
• e-learning (sprístupnenie študijného materiálu, úloh, možnosť 

odovzdávania vypracovaných zadaní v LMS),  
• webmail (prístup k e-mail. schránke cez webové rozhranie), 
• Internet banking (elektronické bankovníctvo),  
• e-mailová diskusná skupina,  
• diskusné fórum (internetová diskusia),  
• chat (online rozhovor aj v skupine),  
• blog (zbierka článkov, postrehov autora uverejnená na webe), 
• videokonferencia,  
• internetový obchod,  
• p2p (virtuálne siete napr. na výmenu súborov s hudbou, videom, ...)  



Web 2.0 je súhrnný názov internetových 
služieb, kde si užívatelia spoločne pripravujú 
obsah, alebo si zdieľajú informácie.  

Na rozdiel od starších služieb WWW (u 
ktorých obsah zabezpečil poskytovateľ 
služieb) u Webu 2.0 majiteľ servera poskytuje 
vlastne len systém, obsah doplnia, zdieľajú, 
alebo komentujú sami používatelia. 

Typický výraz pre Web 2.0 je sharing 
(zdieľanie), používatelia si môžu zdieľať 
informácie, takto sa stanú dostupnými.  

Web 2.0 



 Social networking (sociálne siete) 
 Stránky na zdieľanie obrázkov 
 Stránky na zdieľanie videí 
 Slobodné encyklopédie 
 Blogy 
 Social bookmarking (online záložky, RSS kanály) 
 Virtuálne svety 

 
 Cloud computing (posytovanie služieb alebo 

programov uložených na servroch na internete, 
prístup cez webprehliadač, napr. Google Disk) 

 
 
 

Typické služby Web 2.0: 



 Vytvorte zdieľaný dokument – prezentáciu v službe 
GoogleDisk s názvom  „web 2.0“,  dajte ju zdieľať tak, aby ste 
ju všetci vedeli upravovať, rozdeľte si témy (typické služby 
Web 2.0) a v dokumente doplnťe jednotlivé stránky 
prezentácie, na snímke bude uvedené: 

 Všeobecný popis služby, na čo slúži, základné 
vlastnosti,...stručne a výstižne (maximálne jeden slide) 

 Príklady (názov služby, jej url adresa, uviesť 3-5 príkladov) – 
môžete vložiť na novú snímku s rovnakým nadpisom 

 Obrázok (kópia stránky, ikona služby, ilustračný obrázok,...) - 
vložte na ďalšiu novú snímku s rovnakým nadpisom 

 Prezrite si, ako prezentáciu doplnili Vaši spolužiaci a 
vyskúšajte si jednotlivé služby web 2.0 priamo na internete 
(prezrite si linky v uvedených príkladoch) 

 

Úloha: 


