
Co nedela Firewall 
Nevim přesne tu odpověď, o FW se celkem zajimam ale mel jsem za tuhle nula bodu, bohužel jsem se zapomněl 
mrknout co bylo spravnes 
K cemu slouzi sitova vrstva 
Vyhledava cestu na siti, zjistuje kudy bude paket smerovan 
Jake ministerstvo ma na starosti elektronicky podpis a rozvoj vnitrnich zalezitosti (nebo tak nejak) 
Ministerstvo vnitra 
Co je zkratka A2C 
Adminstration to Citizen 
Jaky typ trhu podleha obcanskemu zakoniku  
B2C 
Co je MILICENT 
Představuje kupónový systém placení dopředu 
Co je telebanking 
vhodny pro klienty, kteri vyuzivaji sluzby banky s malou frekvenci; pro klienty kteri jsou vzdaleni od sve 
pobocky 
Reverzni aukce 
rizene kupujícím (napisu co sháním a dodavatele se predhani ve snizovani ceny aby mi to mohli prodat) 
typ cenovy strategie, ktera je nejlepsi pro firmu, co chce ke svym produktum pridat nakej shit navíc 

(oznacte odpověď) 
-sluzby navíc (pokud si zakaznici priplatej – vetsi cena) 
Internetovy mark. Mix 
7 P 
Co je broadband 
to že se stát snaží o větši dostupnost internetu pro širší veřejnost..prostě aby se připojilo co nejvíc lidí a tim se 
mohl rozvíjet i ten českej etrh:-) 
Jaký slouží protokol pro příjem a odesílání dat "po dávkách"? 
Prej POP 

Co je to Mikroplatba? 
V modelu jsou platby tak malé, že pro uživatele nepředstavují zátěž, ale pro prodávajícího jsou zdrojem zisku 
Možnost existuje tam, kde jsou poplatky za transakci zanedbatelné 
Model neuplatňuje obchodník, ale vybuduje ho poskytovatel platebních řešení, který shromažďuje transakce do 
jednoho místa, kde jsou náklady na jejich zpracování ekonomicky únosné 

Organizace rozdělující IP adresový rozsah (nevím už komu přesně)? 
IANA 
Co je to banner? 
internetová reklama - proužek, obrázek... 
Dělení internetové reklamy? 
push a pull model 
Co je to B2A? 
Bussiness to administration 

Něco ve stylu, co je to obchod, kde se přihazuje (zákazník i prodejce)? 
já dal aukce, jestli to bylo dobře nevim 

Co je to Transact? 
možnost objednat si výrobek prostřednictvím internetu, včetně platby a  
distribuce 
Co je to BroadCast? 
zpřístupnění základních informací pomocí Internetu 
úplná integrace? 
4. scénář 
G2C (preklad)? 
Government to Consumer 
B2C zastresen jakym zákoníkem? 
obcansky 
jakej organ vydava patent? 
vydava Úřad průmyslového vlastnictví ČR 
prumyslove vzory 
vydava Úřad průmyslového vlastnictví ČR 
Co je ®? 
Ochranná známka 
point to point a point to multipoint je specifickej pro jakou prenosovou technologii? 



Wifi 
 

symetricke sifrovani pouziva kolik klicu? 
jeden společný 
asymetricke sifrovani pouziva? 
Dva -> verejný a privatní 
co nepatri do modelu el. obchodovani ? 
-nakupni středisko 
Co je A/D? 
Zkratka pro prevod analog. signalu na digitalni 
Nejnovejsi EDI systém (nebo tak něco) ? 
ebXML 
e-obchodování(commerce) je: 
 podmnožinou e-podnikání(bussiness) 
e-bussiness je:  
nadmnožinou e-commerce 
TM 
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