
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační a komunikační 
technologie 1 

 
Vladimír Jehlička 

 



 

 
  2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF 

UHK“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 

 



 

 
  3 

Základní informace o předmětu 
 

Vyučující: Ing. Karol Radocha, Ph.D. 

 

Kontakt:  Karol.Radocha@uhk.cz 

 

Hodinová dotace přímé výuky: 0 hodin  

 

Hodinová dotace samostudia: 14 hodin 

 

Zařazení předmětu:  1. semestr  

 

Prerekvizity: předmět nemá prerekvizity, ale je prerekvizitou pro předmět Informační a 

komunikační technologie 2, který je navazujícím předmětem. 

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: studenti komunikují s vyučujícím osobně v rámci 

řízených konzultací a elektronicky v prostředí MOODLE (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment).  

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace) 
Náplň předmětu vychází z projektu European Computer Driving Licence (ECDL), 

který je evropským standardem v definování pojmu počítačová gramotnost. Ze sedmi 

modulů ECDL je předmět Informační a komunikační technologie 1 zaměřen na následu-

jící čtyři: 

 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií 

 Používání počítače a správa souborů 

 Zpracování textu 

 Práce s internetem a komunikace 

 

 Cíle předmětu 
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními pojmy a dovednostmi z oblasti 

současných informačních a komunikačních technologií. Úspěšný absolvent tohoto 

předmětu musí: 

 rozumět základní odborné terminologii, 

 zvládat základní práci s počítačem, 

 znát bezpečnostní rizika práce s počítačem, 

 znát základní hygienické požadavky na práci s počítačem, 

 umět pracovat v textovém editoru, 

 dodržovat formální úpravy psaní textů, 

 zvládnout psaní na klávesnici všemi deseti prsty, 

 umět správně citovat prameny, 

 umět vyhledávat informace na internetu, 

 umět přijímat a odesílat elektronickou poštu. 
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 Osnova předmětu 
2 h: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT – Information and 

Communication Technologies): 

 základy ICT – přínos práce na osobním počítači (PC – Personal Computer) a je-

ho využití v praxi – příklady,  

 informační technologie a společnost – člověk versus počítač, 

 bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity,  

 hardware, software, operační systémy a druhy aplikací, 

 komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí ICT.  

 

4 h: Práce s počítačem a správa souborů: 

 používání počítače a správa souborů,  

 tvorba adresářové struktury a její filosofie,  

 práce se soubory, 

 nastavení uživatelského prostředí na počítači.  

 

6 h: Textový editor: 

 filosofie práce s textem v textovém programu, 

 formátování písma, odstavců a dokumentu,  

 vlastní úprava textu a s tím související pravidla, 

 možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů, 

 formální úpravy písemných dokumentů, 

 způsoby citování pramenů, 

 psaní na klávesnici všemi deseti. 

 

2 h: Služby informačních sítí: 

 filosofie práce v síťovém prostředí – klady a zápory, 

 možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost,  

 elektronická pošta – způsob využívání, 

 internet a intranet – filosofie tohoto fenoménu, 

 vyhledávání informací a jejich zpracování, 

 

Požadavky na ukončení předmětu 
Podmínkou udělení zápočtu je 

 buď zpracování zápočtové práce v textovém editoru a její zaslání elektronicky 

v prostředí MOODLE vyučujícímu; bližší specifikaci zadání zápočtové práce 

zveřejní vyučující na začátku semestru, 

 nebo předložení dokladu o úspěšném absolvování alespoň čtyř libovolných 

ECDL testů, 

 kromě toho ještě úspěšné projití testem psaní všemi deseti prsty (minimálně 100 

čistých úderů za minutu). 
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Význam ikon v textu 
 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů 

 

 Časová náročnost 
Udává, kolik času budete přibližně potřebovat k nastudování kapitoly. 

 

 Pojmy k zapamatování 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl 

opomenout. 

 

 Poznámka 
V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace. 

 

 Kontrolní otázky 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné 

a důležité informace. 

 

 Souhrn 
Shrnutí tématu. 

 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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 Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Význam zkratky anglicky Význam zkratky česky 

CD Compact Disc Kompaktní disk 

CD-R Compact Disc – Recordable Kompaktní disk s možností jedno-

rázového zápisu dat  

CD-RW Compact Disc – ReWritable Kompaktní disk s možností opako-

vaného zápisu dat 

CPU Central Processing Unit Procesor počítače 

DVD Digital Versatile Disc; Digital Vi-

deo Disc 

Digitální univerzální disk; digitální 

video disk 

DVD-R Digital Versatile Disc –

 Recordable 

Digitální univerzální disk s mož-

ností jednorázového zápisu dat 

DVD-RW Digital Versatile Disc –

 ReWritable 

Digitální univerzální disk s mož-

ností opakovaného zápisu dat 

ECDL European Computer Driving Li-

cence 

Evropský řidičský průkaz na počí-

tač 

GUI Graphical User Interface Grafické uživatelské prostředí 

ICT Information and Communication 

Technologies 

Informační a komunikační techno-

logie 

IM Instant Messaging Komunikace v reálném čase 

LAN Local Area Network Místní počítačová síť 

MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment 

Modulární objektově orientované 

dynamické prostředí pro výuku 

MS Microsoft Microsoft 

MS DOS Microsoft Disc Operating System Diskový operační systém firmy 

Microsoft 

PC Personal Computer Osobní počítač 

PDA Personal Digital Assistant Osobní digitální asistent 

RAID Redundant Array of Inexpensi-

ve/Independent Disks 

Vícenásobné diskové pole laci-

ných/nezávislých disků 

RAM Random Access Memory Paměť pro čtení i zápis dat 

ROM Read Only Memory Paměť pouze pro čtení dat 

RSS Really Simple Syndication feed Formát pro čtení novinek na inter-

netu 

USB Universal Serial Bus Univerzální port (konektor) 

VDU Video Display Unit Monitor počítače 

VoIP Voice over Internet Protocol Přenos hlasu prostřednictvím in-

ternetového protokolu 

VPN Virtual Private Network Virtuální soukromá počítačová síť 

WAN Wide Area Network Rozsáhlá počítačová síť 

WLAN Wireless Local Area Network Místní bezdrátová počítačová síť 

WWW World Wide Web Celosvětová síť – služba internetu 

 

 



1 Základní pojmy informačních a komunikačních tech-
nologií 

 Cíle 
Hlavním cílem je pochopení základních pojmů z oblasti výpočetní techniky. Student 

po prostudování této kapitoly 

 bude rozumět základnímu technickému vybavení počítače (hardware), získá pře-

hled o periferních zařízeních, 

 porozumí programovému vybavení (software), 

 pochopí, co to jsou a jak pracují počítačové sítě, 

 seznámí se s využitím informačních a komunikačních technologií 

v každodenním životě, 

 seznámí se s problematikou ochrany zdraví při práci s výpočetní technikou, 

 získá znalosti z oblasti bezpečnostní problematiky používání počítačů, 

 bude schopen aplikovat ochranu autorských práv ve spojení s prací na počítači. 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny základního studia plus individuálně další čas na procvičení. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 hardware 

 procesor 

 paměť 

 vstupní zařízení 

 výstupní zařízení 

 

 software 

 operační systém 

 aplikační systém 

 počítačové sítě 

 internet 

 

 e-learning 

 ochrana zdraví 

 počítačový virus 

 ochrana dat 

 osobní údaje 

 

1.1 Hardware 

Pod pojmem hardware rozumíme technické vybavení počítače. 

1.1.1 Základní pojmy 

Osobní počítač (PC – Personal Computer) 

 Stolní počítač: nepřenosný, využití v kancelářích, v práci doma apod. 

 Notebook: přenosný, využití pro práci na cestách. 

 Počítač s dotykovou obrazovkou (PC tablet): lehký, přenosný, využití pro práci 

na cestách. 

 Multimédia: počítače umožňující práci s textem, grafikou, animací, zvukem a 

videem, připojení sluchátek či reproduktoru a mikrofonu. 
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Přenosná digitální zařízení 

 Notebook: přenosný počítač. 

 Laptop: přenosný počítač. 

 Tablet PC: notebook s dotykovou obrazovkou. 

 Tablet: počítač ve tvaru ploché dotykové obrazovky. 

 Palmtop: kapesní počítač. 

 Osobní digitální asistent (PDA – Personal Digital Assistant): kapesní počítač. 

 Mobilní telefon. 

 Smartphone (chytrý telefon): mobilní telefon s vlastním operačním systémem a 

dalšími aplikačními programy. 

 Multimediální přehrávač. 

Hlavní části počítače 

 Skříň počítače 

o skříň na výšku – tower, minitower, 

o skříň na šířku – desktop, 

o hlavní vypínač, 

o tlačítko Reset pro restartování počítače, 

o mechaniky pro diskety a pro kompaktní disky, 

o diody (zelená – počítač je zapnutý, červená – práce s pevným diskem), 

o konektory pro připojení přídavných zařízení. 

 Základní deska počítače: obsahuje především datovou sběrnici, procesor, pa-

měť počítače atd. Jsou k ní připojeny další karty, pevný disk, vstupní a výstupní 

porty. 

 Procesor (CPU – Central Processing Unit): výkonná část počítače, která provádí 

jednotlivé programové příkazy, výpočty, logické operace, zajišťuje okamžitý 

přístup k paměti, řídí činnost celého počítače. Firma Intel: procesory Pentium 

nebo Celeron, firma AMD: procesor Athlon, firma Cyrix: procesory řady Cx. 

 Grafická karta umožňuje zobrazení informací na monitoru. 

 Zvuková karta připraví signál pro sluchátka či reproduktory. 

 Síťová karta umožňuje připojení počítače do počítačové sítě. 

 Vstupní (input) zařízení: slouží k zajištění vstupu informací do počítače. 

 Výstupní (output) zařízení: slouží k zajištění výstupu informací z počítače. 

 Vstupně-výstupní zařízení: slouží k zajištění jak vstupu informací do počítače, 

tak i naopak výstupu informací z počítače. 

 Vstupní a výstupní porty 

o USB (Universal Serial Bus): univerzální port (konektor) pro připojení ex-

terních zařízení. 

o Sériový port: konektor pro připojení periferií, především modemu a my-

ši. Většinou jsou označeny jako COM1 a COM2. Data jsou přenášena po 

jednotlivých bitech. 

o Paralelní port: konektor pro připojení periferií, především tiskárny, ske-

neru, externí mechaniky pro CD, DVD, ZIP, pevný disk. Většinou jsou 

označeny jako LPT1 a LPT2. Data jsou přenášena po 8 bitech. 

o Síťové rozhraní: konektor pro připojení počítače k počítačové síti. 

o Rozhraní typu FireWire: konektor pro vysokorychlostní sériový přenos 

dat. 
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1.1.2 Výkon počítače 

Prvky, které mají vliv na výkon počítače 

 typ procesoru, 

 rychlost procesoru, 

 velikost operační paměti, 

 velikost vyrovnávací paměti, 

 rychlost sběrnice, 

 rychlost a kapacita pevného disku, 

 rychlost grafického procesoru, 

 velikost paměti grafické karty, 

 počet současně běžících aplikací, které omezují výkon počítače. 

Rychlost procesoru 

Je dána kmitočtem (frekvencí) procesoru, která se udává v megahertzích (MHz) 

nebo v gigahertzích (GHz). Orientačně udává počet základních operací, které procesor 

zpracuje za jednu sekundu. 

1.1.3 Paměť a ukládání dat 

Druhy pamětí počítače 

 Paměť RAM (Random Access Memory): primární pracovní paměť počítače pro 

čtení i zápis dat, přímý přístup z procesoru. Při vypnutí počítače se obsah paměti 

vymaže. 

 Paměť ROM (Read Only Memory): paměť pouze pro čtení dat, která jsou trvale 

vypálena výrobcem. Obsahuje základní programy, které se inicializují při startu 

počítače. 

Jednotky kapacity paměti 

 Bit (značka b)  

Základní jednotka pro měření velikosti paměti počítače. Odpovídá jedné buňce, 

do které lze uložit logickou jedničku (pravda) nebo logickou nulu (nepravda). 

 Byte (značka B) 

1 B (byte) = 8 bitů, uložení jednoho znaku (písmena, číslice apod.). 

Násobky: 

o 1 kB (kilobyte) = 1 000 B, přesně 210 B = 1 024 B, 

o 1 MB (megabyte) = 1 000 kB, přesně 210 kB = 1 024 kB, 

o 1 GB (gigabyte) = 1 000 MB, přesně 210 MB = 1 024 MB, 

o 1 TB (terabyte) = 1 000 GB, přesně 210 GB = 1 024 GB. 

Média pro ukládání dat (u všech záznamových zařízení se jedná o trvalý záznam dat 

s možností zápisu i čtení dat). 

 Pevný disk interní (HDD – Hard Disk Drive): přepisovatelný, kapacita 100 GB 

až 4 TB. 

 Disketa velikosti 3,5 palce: přepisovatelná, kapacita 1,44 MB (zastaralé). 

 Zip disk: přepisovatelný, kapacita 100 MB nebo 250 MB (zastaralé). 

 CD-R (Compact Disc – Recordable): trvalý záznam dat na pevném disku, slouží 

pouze pro jednorázový zápis dat. Disk o průměru 12 cm má kapacitu 700 MB, 
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disk o průměru 8 cm má kapacitu 210 MB. 

 CD-RW (Compact Disc – ReWritable): trvalý záznam dat na pevném disku 

s možnosti opakovaného přepisování dat. Kapacita je stejná jako u CD-R. 

 DVD-R (Digital Versatile Disc – Recordable): trvalý záznam dat na pevném 

disku s kapacitou 4,7 GB, slouží pouze pro jednorázový zápis dat. 

 DVD-RW (Digital Versatile Disc – ReWritable): trvalý záznam dat na pevném 

disku s kapacitou 4,7 GB, umožňuje opakovaný přepis dat. 

 USB Flash disk (Universal Serial Bus): přepisovatelný, kapacita 2 GB až 

512 GB. 

 Externí pevný disk: přepisovatelný, kapacita 500 GB až 2 TB.  

 RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks): záznam do pole 

nezávislých přepisovatelných disků. 

 Síťový disk: zpravidla více přepisovatelných disků, které jsou v rámci počítačo-

vé sítě dostupné uživatelům z jejich počítačů po připojení do této sítě. 

 Datové úložiště (datová úschovna, webdisk): zálohování dat na systému nezá-

vislých přepisovatelných disků nebo přepisovatelných páskových jednotek, které 

jsou zapojeny do počítačové sítě. 

 Paměťová karta: přepisovatelná náhrada pevného disku pro přenosná zařízení 

typu fotoaparát, kamera apod. Kapacita 2 GB až 64 GB. 

1.1.4 Vstupní a výstupní zařízení 

Vstupní zařízení 

 Klávesnice: podle rozložení kláves rozlišujeme typ QWERTZ (standardní pro 

psaní v češtině) a QWERTY (standard pro psaní v angličtině). 

 Myš: mechanické nebo optické zařízení pro ovládání ukazatele (kurzoru) na ob-

razovce, pro ukazování, výběr, vkládání apod., zpravidla se dvěma tlačítky (mo-

hou být i tři). Mezi tlačítky je většinou umístěno kolečko pro posun textu či ob-

razu na obrazovce. 

 Trackball: náhrada myši v laptopech, kulička pro ovládání ukazatele (kurzoru) 

na obrazovce. 

 Touchpad: náhrada myši v notebooku, dotyková destička pro ovládání ukazate-

le na obrazovce. 

 Joystick: ovládání ukazatele na obrazovce pomocí páky s rukovětí. Časté použití 

u počítačových her. 

 Světelné pero: náhrada myši. 

 Různá čtecí zařízení: např. pro čárové kódy, čipové karty, Brailovo písmo 

apod. 

 Mikrofon. 

 Skener (scanner): snímání grafických a textových předloh. 

 Digitální fotoaparát. 

 Webová kamera. 

 Digitální video kamera. 

 Měřicí přístroje s případnými analogově-digitálními převodníky apod. 

Výstupní zařízení 

 Monitor (VDU – Video Display Unit): zobrazovací jednotka, velikost se udává 

délkou uhlopříčky v palcích, např. 17“. 
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 Tiskárna 

o jehličková: barvicí páska, nejčastěji 24 jehliček, černobílý málo kvalitní, 

ale laciný tisk, 

o inkoustová: kapičky inkoustu, černobílý i barevný tisk, nižší pořizovací 

cena, nákladný provoz, kvalitní tisk, ale ve vlhku je nestálý, 

o laserová: toner natavený na papír, černobílý nebo barevný tisk, vyšší po-

řizovací cena, nízké provozní náklady, nejkvalitnější tisk, 

o braillsaká: tisk materiálů s baillovým slepeckým písmem. 

 Síťové tiskárny: přístupné z více počítačů v rámci počítačové sítě. 

 Kreslicí zařízení (plottr): kreslení pomocí per s černou nebo barevnou náplní, 

použití pro technické výkresy. 

 Sluchátka nebo reproduktory. 

 Hlasové syntetizátory. 

 Dataprojektory. 

 Velkoplošné obrazovky. 

 Akční členy s případnými digitálně-analogovými převodníky pro číslicové říze-

ní regulovaných soustav. 

Vstupně-výstupní zařízení 

 Dotyková obrazovka: náhrada myši pro ovládání počítače. 

 Dotyková tabule. 

 Tablet: dotykový panel (polohovací zařízení) pro ovládání počítače dotykem. 

 Mechaniky pro čtení a zápis dat na diskety (zastaralé), zip disky (zastaralé). 

 Mechaniky pro kompaktní disky.  

 MODEM (MOdulátor a DEModulátor): převádí digitální signály na analogové a 

naopak; umožňuje připojení počítače k telefonní lince. Interní (uvnitř počítače) 

nebo externí (v samostatné krabičce). 

1.2 Software 

Pod pojmem software rozumíme programové vybavení počítače. 

1.2.1 Základní pojmy 

Operační systém 

 Základní programové vybavení pro řízení chodu počítače. 

 Příklady operačních systémů: 

o MS DOS (Microsoft Disc Operating System), 

o Microsoft Windows, 

o Mac, NT4, Linux, Unix, Novell atd. 

Uživatelské rozhraní 

 Textové: MS DOS, Unix: je třeba znát přesnou syntaxi příkazů. 

 Grafické – GUI (Graphical User Interface): MS Windows, Linux: není třeba 

znát přesnou syntaxi příkazů, snadno pochopitelné ovládání pomocí myši, rozba-

lovacích nabídek, ikon a dalších grafických prvků. 

Aplikační programy 

 Textové editory: psaní textů (MS Word). 
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 Tabulkové procesory: výpočty v tabulce a tvorba grafů (MS Excel). 

 Databázové programy: hromadné zpracování dat (MS Access). 

 Prezentační programy: tvorba prezentací pro předvedení s využitím datapro-

jektorů (MS Power Point). 

 Programy pro práci s elektronickou poštou (MS Outlook). 

 Internetové prohlížeče (MS Internet Explorer). 

 Grafické editory pro kreslení a zpracování digitálních fotografií (Malování). 

 Počítačové hry atd. 

Rozdíl mezi systémovým a aplikačním programovým vybavením 

 Systémové programové vybavení zajišťuje základní řízení počítače a komunika-

ci s periferními zařízeními. 

 Aplikační programové vybavení je nadstavbou systémového programového vy-

bavení a uživateli umožňuje realizovat konkrétní práci na počítači. 

Aplikace pro usnadnění přístupu k počítači 

 rozpoznávání hlasu, 

 čtení obrazovky, 

 obrazovková lupa, 

 klávesnice na obrazovce. 

Dokumenty 

 Ucelené záznamy informací jsou v paměti počítače ukládány ve formě souborů: 

dopis, obrázek, záznam zvuku, videa apod. 

Složky neboli adresáře 

 Složka představuje v paměti počítače vymezený prostor pro ukládání dalších 

podsložek a souborů.  

 Stromová struktura složek obsahuje kořenovou složku, ze které se větví do 

jednotlivých složek a ty dále do podsložek. 

Princip práce počítače 

 Do operační paměti počítače se načtou data např. z pevného disku. 

 Procesor zpracuje data v operační paměti. 

 Z operační paměti se data uloží např. na pevný disk. 

 Celý cyklus se opakuje. Pozor: data, která nebyla z operační paměti uložena 

např. na pevný disk, budou po vypnutí počítače vymazána. 

1.3 Počítačové sítě 

1.3.1 Typy počítačových sítí 

Základní typy počítačových sítí 

 LAN (Local Area Network): místní počítačová síť. Např. propojení počítačů 

v rámci jedné nebo několika málo budov do společné počítačové sítě. 

 WLAN (Wireless Local Area Network): místní bezdrátová počítačová síť. 

 WAN (Wide Area Network): rozsáhlá počítačová síť. 
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Propojení počítačů typu klient/server 

 Klient: počítač uživatele, který slouží k zadávání dat do systému a ke čtení dat 

ze systému. Daný systém (např. určitá databáze) je spravován počítačem ozna-

čeným jako server. 

 Server: počítač, který spravuje daný systém. Může se k němu současně připojit i 

více počítačů typu klient, od kterých shromažďuje zadávaná data, a na které na-

opak odesílá vyžádané informace. 

Internet / intranet 

 Internet: systém propojených počítačových sítí. Umožňuje celosvětový přenos 

informací mezi vzájemně propojenými počítači a jinými zpravidla přenosnými 

komunikačními prostředky (např. tzv. chytrými telefony apod.). 

 Intranet: uzavřená počítačová síť nebo uzavřený omezený systém propojených 

počítačových sítí.  

 VPN (Virtual Private Network): virtuální soukromá počítačová síť představuje 

propojení počítačů prostřednictvím veřejné počítačové sítě. Pro konkrétní navá-

zání spojení dvou počítačů je vyžadována digitální certifikace obou stran. Ko-

munikace probíhá v zašifrovaném režimu, takže je důvěrná. 

1.3.2 Přenos dat 

Základní pojmy 

 Download: stažení dat z počítačové sítě do počítače uživatele. 

 Upload: nahrání dat z počítače uživatele do počítačové sítě. 

Přenosová rychlost vyjadřuje množství informací, které jsou přeneseny za jednotku 

času. Udává se v těchto jednotkách: 

 binární bity za sekundu (b/s), 

 binární kilobity za sekundu (Kb/s), 

 binární megabity za sekundu (Mb/s). 

Připojení k internetu 

 Poskytovatel internetového připojení (ISP – Internet Service Provider): orga-

nizace, která zprostředkovává přístup k intenetu. 

 Typy služeb připojení k internetu 

o Vysokorychlostní připojení: kabelové připojení, a to především s využi-

tím optických kabelů. 

o Vytáčené připojení (ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line): te-

lefonní připojení. Asymetrie připojení spočívá v tom, že stahování dat 

z počítačové sítě je rychlejší, než nahrávání dat do počítačové sítě. 

o Mobilní připojení (Wi-Fi – Wireless Fidelity): bezdrátové připojení. 

Technické prostředky připojení 

 Síťová karta a pevné kabelové připojení k počítačové síti pro vysokorychlost-

ní připojení. 

 Modem pro připojení jednoho počítače nebo router pro připojení více počítačů 

prostřednictvím telefonní linky. Má-li současně být umožněna práce na počítači 

a telefonování, pak je třeba použít spliter (speciální frekvenční filtr) pro odděle-
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ní běžného provozu telefonní linky od přenosu dat. 

 Satelitní spojení, mikrovlnná pojítka apod. 

 Software pro práci v počítačové síti, např. MS Internet Explorer, MS Outlook 

apod. 

Internet 

 Služby internetu: 

o WWW (World Wide Web): celosvětová multimediální informační struk-

tura navzájem propojená odkazy. Vyžaduje instalaci programu www 

prohlížeč (browser), např. MS Internet Explorer nebo Netscace Naviga-

tor apod., 

o elektronická pošta (e-mail), 

o přenos souborů, 

o diskusní skupiny. 

 Čas připojení: 

o www – připojení po celou dobu práce, 

o elektronická pošta – automatické připojení pouze v okamžiku přijímání 

a odesílání zpráv. 

 Hypertextové odkazy: nelineární text s odkazy na další www stránky. 

 Grafické uživatelské rozhraní: intuitivní ovládání pomocí myši. 

 Vyhledávací nástroj (search engine): programy, které vyhledávají informace 

v databázi a jsou přístupné z internetu. Např. Google, Seznam, Atlas, Najdito, 

Centrum, Altavista, Yahoo, Hotbot, Lycos, Exite, WebCrawler apod. 

 Využití internetu: hledání informací, výzkum, marketing, pracovní příležitosti 

nakupování apod. 

Charakteristiky vysokorychlostního připojení 

 stálost připojení, 

 paušální poplatky, 

 vysoká rychlost, 

 vyšší riziko napadení. 

1.4 ICT v každodenním životě 

Informační a komunikační technologie (ICT – Information and Communication 

Technology) 

1.4.1 Elektronický svět 

Služby internetu 

 nakupování přes internet, 

 elektronické bankovnictví, 

 elektronické služby státní správy. 

Elektronické učení (e-learning)  

 nezávislost na čase učení, 

 nezávislost na místě učení, 

 možnost využívání multimédií, 

 cenová výhodnost. 
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Práce na dálku (teleworking) 

 Výhody 

o úspora času pro dojíždění do práce, 

o větší schopnost soustředit se na jeden úkol, 

o pružný časový rozvrh, 

o úspora firemního prostoru nutného pro umístění zaměstnanců. 

 Nevýhody 

o nedostatek sociálního kontaktu s lidmi, 

o potlačení smyslu pro týmovou práci. 

1.4.2 Komunikace 

 E-mail: elektronická pošta. 

 Instant Messaging (IM): komunikace v reálném čase. 

 Voice over Internet Protocol (VoIP): přenos hlasu prostřednictvím interneto-

vého protokolu. 

 Really Simple Syndication feed (RSS): informační kanály RSS umožňují uži-

vateli přihlásit se k odběru informací (např. zpravodajských) z daného kanálu.  

 Web log (blog): internetový deník představuje většinou příspěvky jednoho edi-

tora na jedné webové stránce. 

 Podcast – služba pro zveřejňování a automatické stahování zvukových nahrávek 

a videoklipů z internetu do uživatelova přehrávače. 

1.4.3 Virtuální společenství (komunity) 

Online (virtual) community – virtuální společenství 

 internetové stránky zájmových skupin, 

 internetová fóra, 

 diskusní místnosti, 

 komunity hráčů internetových her. 

Zveřejňování a sdílení informací v reálném čase 

 web log (blog), 

 podcast, 

 internetová fotografická alba, 

 archivy zvukových nahrávek, 

 archivy videoklipů. 

Preventivní opatření při komunikace s virtuálním společenstvím 

 vytvoření osobního soukromého profilu, 

 omezení množství zveřejňovaných osobních informací, 

 dostupnost zveřejněných informací, 

 vyvarování se neznámého. 

1.4.4 Zdraví 

Ergonomics – ergonomie: přizpůsobení pracovního prostředí pohybovým možnos-

tem a velikosti lidského těla. 
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Ohrožení zdraví 

 únava očí, poškození zraku, 

 bolestivé poškození nervových vláken na rukou, bolesti paží, loktu, zápěstí, 

 bolesti hlavy, 

 poškození páteře, bolesti zad, 

 celkové vyčerpání, poškození z opakovaného přetěžování. 

Umístění počítačového pracoviště a jeho osvětlení 

 umístění pracovního stolu, 

 umístění počítače, 

 umělé světlo, 

 množství světla, 

 směr světla, 

 způsob sezení, 

 držení těla. 

Ochrana zdraví 

 časté přestávky při práci s počítačem, 

 pravidelné protahování těla, 

 používání technik na uklidnění zraku, 

 správná poloha obrazovky, úhel pohledu na obrazovku, správná vzdálenost od 

obrazovky, 

 vhodné osvětlení pracoviště, okna se žaluziemi, 

 správná výška stolu, vhodná vzdálenost od stolu, 

 dostatečný prostor pro nohy, 

 nastavitelná židle s područkami a nastavitelným opěradlem, 

 podpěrky loktů a zápěstí, 

 ergonomická klávesnice, 

 správná poloha myši, 

 větrání místnosti, 

 dostatečný prostor na pracovišti. 

Bezpečnost práce 

 práce s elektrickými přístroji, 

 bezpečné rozvody, 

 kvalitní řádně uložené napájecí kabely, 

 nepřetěžování rozvodu elektrické sítě. 

1.4.5 Životní prostředí 

Recyklace 

 počítačové komponenty, 

 náplně do tiskáren, 

 papír. 

Úspora energie při používání počítače 

 automatické vypínání monitoru, 
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 automatické uspávání a vypínání počítače. 

1.5 Bezpečnost 

1.5.1 Prokazování identity 

Bezpečnostní opatření 

 uživatelské jméno (ID), 

 heslo – bezpečnostní důvody. 

Pravidla pro vytváření a používání hesla 

 nesdělování hesla, 

 pravidelná změna hesla, 

 odpovídající délka hesla, 

 používání směsice písmen a číslic. 

1.5.2 Bezpečnost dat 

 Archivace kopií souborů: kopie jsou archivovány na jiném místě, než kde se 

nachází počítač. 

 Firewall: softwarová bezpečnostní brána, která odděluje chráněnou lokální počí-

tačovou síť od ostatních nechráněných sítí. 

 Předcházení krádežím dat: zamykání počítače, používání uživatelského jména 

a pravidelně měněného hesla, použití bezpečnostního kabelového zámku. 

1.5.3 Počítačové viry 

 Počítačový virus (comupter virus): program, který se šíří bez vědomí uživatele. 

Některé typy pouze obtěžují uživatele, jiné způsobují vymazání dat, či celého 

disku počítače. 

 Způsoby napadení počítače virem: přenos viru prostřednictvím hostitele, tj. 

souboru, který již virus obsahuje. K přenosu viru může dojít kopírováním soubo-

rů, stahováním souborů z internetu či z příloh e-mailových zpráv. 

 Červ: program, který se může sám rozmnožovat, šířit a případně i modifikovat. 

 Ochrana proti počítačovým virům: pravidelná aktualizace virové databáze an-

tivirových programů. 

1.6 Právo 

1.6.1 Autorské právo 

Autorské právo (copyright law): zákony, kterými jsou řešeny vztahy mezi autory a 

uživateli tzv. autorských děl. 

Licencované programové vybavení 

 kontrola identifikačního čísla, 

 kontrola registrace produktu, 

 licenční ujednání, 

 end-user licence agreement – licenční smlouva koncového uživatele. 
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Typy aplikací 

 Shareware: volně šiřitelné programové vybavení. 

 Freeware: bezplatné programové vybavení. 

 Open source: programové vybavení s volně dostupným zdrojovým kódem. 

1.6.2 Ochrana osobních údajů 

Hlavní smysl a zásady právní ochrany osobních údajů 

 Ochrana práv subjektů údajů. 

 Stanovení odpovědnosti správce osobních údajů 

o rozsah shromažďovaných dat, 

o účel shromažďování dat, 

o časové vymezení shromažďování dat, 

o souhlas subjektu dat se shromažďováním. 

 Zákon o ochraně osobních údajů: hlavní zákonná norma na ochranu osobních 

údajů a práv v České republice. 

 Hlavní povinnosti správce osobních údajů v České republice 

o dodržení smlouvy se subjektem shromažďovaných údajů, 

o zajištění a ochrana dat proti jejich šíření, kopírování a jakémukoliv dal-

šímu zneužití. 

 Kontrolní otázky 
1. Co znamená termín hardware? 

2. Jaké jsou základní prvky osobního počítače? 

3. Co ovlivňuje rychlost počítače? 

4. Jaké jsou typy pamětí počítače? 

5. Na jaká média lze ukládat data z počítače? 

6. Jaká jsou vstupní zařízení počítače? 

7. Jaká jsou výstupní zařízení počítače? 

8. Co znamená termín software? 

9. Jaký je rozdíl mezi operačním systémem a aplikačním programem? 

10. Jaké jsou typy počítačových sítí? 

11. Jaké jsou typy připojení počítače k internetu? 

12. Co je to e-learning? 

13. Co je to blog (web log)? 

14. Jaká jsou zdravotní rizika práce s počítačem? 

15. Jak lze předcházet poškození zdraví v důsledku práce s počítačem? 

16. Co je to počítačový virus? 

17. Jak se bráníme proti počítačovým virům? 

18. Jakými opatřeními se bráníme proti ztrátě dat? 

19. Co znamenají termíny shareware a freeware. 

20. Jaký je hlavní smysl Zákona o ochraně osobních údajů? 

 Souhrn 
Po prostudování této kapitoly a úspěšného zodpovězení všech výše uvedených otá-

zek je čtenář seznámen se základními teoretickými znalostmi z oblasti informačních a 

komunikačních technologií, a to na úrovní ECDL testování. 
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2 Používání počítače a správa souborů 

 Cíle 
Základním cílem je získání schopnosti pracovat s počítačem. Student po prostudo-

vání této kapitoly: 

 bude umět využívat hlavní možnosti operačního systému počítače, včetně pro-

gramové nápovědy, 

 bude efektivně ovládat pracovní plochu počítače, 

 bude znát základní pojmy z oblasti správy souborů a bude umět efektivně orga-

nizovat soubory a složky, 

 bude schopen využívat programy pro komprimování a extrahování souborů a 

programy pro antivirovou ochranu, 

 v rámci operačního systému bude umět provádět jednoduché editace textu a pří-

slušný tisk. 

 

 Časová náročnost 
4 hodiny základního studia plus individuálně další čas na procvičení. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 operační systém 

 pracovní plocha 

 okna 

 ikony 

 panel nástrojů 

 složka 

 stromová struktura 

 soubor 

 atribut souboru 

 koš 

 komprimace 

 extrakce 

 antivirový program 

 virová databáze 

 instalace tiskárny 

2.1 Operační systém 

2.1.1 První kroky 

Zapnutí počítače 

Počítač zapneme stisknutím příslušného tlačítka podle dodaného návodu k obsluze 

počítače. Po zapnutí počítače je ve většině případů (záleží na základní konfiguraci počí-

tače) na obrazovce zobrazen dialogový formulář, který vyžaduje zadání jména uživatele 

a zadání přístupového hesla. Tím je počítač chráněn proti neoprávněnému použití 

osobou, která k danému počítači nemá přidělena přístupová práva. 

Důležité pojmy 

 Klepnutí na objekt: ukazatel myši (kurzor) na ploše obrazovky počítače nasta-

víme na konkrétní objekt a klepneme na levé tlačítko myši, je-li myš nakonfi-

gurována pro standardní práci praváků, nebo naopak klepneme na pravé tlačítko 

myši, je-li myš nakonfigurována pro práci leváků. 

 Poklepání na objekt: činnost je obdobná jako u klepnutí na objekt, ale rozdíl je 
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v tom, že na příslušné tlačítko myši krátce za sebou dvakrát klepneme. 

 Ikona: grafický objekt na ploše obrazovky monitoru, který zastupuje konkrétní 

příkaz pro vyvolání určité činnosti (spuštění zvoleného programu, změnu formá-

tování písma v textu, uložení souboru, vytisknutí souboru apod.). Další informa-

ce jsou uvedeny v kapitole 2.1.3 Práce s ikonami. 

 Aplikace: program, který zajišťuje určitou činnost počítače (tvorba textových 

dokumentů, úprava digitálních fotografií, posílání elektronických zpráv apod.). 

 Okno: vymezená část plochy obrazovky počítače ve tvaru obdélníku, ve kterém 

se otevře a zobrazí spuštěná aplikace. 

 Plocha počítače: celý prostor obrazovky (monitoru) počítače, na které jsou zob-

razovány grafické a textové informace. V dalším textu bude stručně uváděno: 

Plocha. 

 Příkazový řádek: řádek na spodním okraji Plochy.  

Restartování počítače 

Klepneme na ikonu , která se nachází v levém dolním rohu obrazovky. Zob-

razí se nabídka, ve které klepneme na šipku vedle tlačítka . V následující 

nabídce 

 

 
¨ 

klepneme na položku . 

Kromě tohoto postupu lze počítač restartovat současným stisknutím kláves (čili za-

dáním klávesové zkratky) Ctrl+Alt+Delete. 

Ukončení činnosti aplikace 

Jestliže konkrétní aplikace přestala reagovat na podněty uživatele, nebo jestli už 

s touto aplikací dále nebudeme pracovat, pak je třeba její chod ukončit. To zajistíme 

klepnutím na ikonu , která se nachází v pravém horním rohu okna každé aplika-

ce. 

Vypnutí počítače 

Počítač nikdy nevypínáme hlavním vypínačem počítače, ale nejprve klepneme na 

ikonu , pak klepneme na tlačítko . 
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Práce s nápovědou 

Potřebujeme-li získat informace z nápovědy, pak stiskneme klávesu F1. Nemáme-li 

spuštěnou žádnou aplikaci, pak se zobrazí nápověda k operačnímu systému Windows. 

 

 
 

Máme-li např. otevřen textový editor MS Word, pak se zobrazí nápověda právě 

k tomuto textovému editoru. 
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2.1.2 Nastavení 

Získání systémových informací o počítači 

Chceme-li zjistit základní informace o počítači, o jeho nastavení, případně chceme-li 

změnit nastavení počítače, pak nejprve klepneme na ikonu , a v následující na-

bídce klepneme na tlačítko . Zobrazíme tak dialogové okno se 

seznamem odkazů na další dialogová okna. Pak klepneme na položku s odkazem na 

další činnosti. 

Jestliže aktuální velikost okna neumožňuje zobrazit všechny jeho položky, pak vyu-

žijeme posuvník, který se nachází na pravém okraji okna. Pomocí myši umístíme kurzor 

na posuvník. Při stisknutém levém tlačítku myši posouváme kurzorem a tím i posuvní-

kem nahoru a dolů tak, abychom si mohli postupně prohlédnout celý obsah okna. 
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Zajímají-li nás např. základní informace o operačním systému, klepneme na položku  

. Následně se zobrazí okno, ze kterého zjistíme požadované informace 

o operačním systému, jako je jeho název, verze, typ procesoru, velikosti paměti 

RAM atd. 
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Změna konfigurace pracovní Plochy počítače 

Klepneme-li v okně s ovládacími panely např. na ikonu , zob-

razí se okno , ve kterém můžeme zjistit aktuální nastavení pro datum a 

čas.  

 

 
 

Chceme-li změnit toto nastavení, pak klepnutím na tlačítko. 
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Zobrazíme dialogové okno , které slouží k provedení poža-

dovaných změn. 
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Klepneme-li v okně s ovládacími panely např. na ikonu 

 

 
, 

pak se zobrazí okno individuální nastavení, ze kterého můžeme provést změny 

v nastavení vizuálních prvků a zvuků v počítači. 

 

 
 

Klepnutím na ikonu  zobrazíme dialogové okno, ve kterém můžeme 

změnit nastavení pozadí Plochy. 
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Klepnutím na ikonu  (v rámci individuálního nastavení) zobrazíme dialo-

gové okno, ve kterém můžeme změnit barvy okrajů oken. 
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Klepnutím na ikonu  (v rámci individuálního nastavení) zobrazíme dialogo-

vé okno , ve kterém lze zadat nastavení zvuků, jež se ozývají jako reakce na 

konkrétní události vzniklé za chodu aplikací. 

 

 
 

Klepnutím na záložku  změníme vzhled dialogového okna . 
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Poklepáním na položku  zob-

razíme dialogové okno . 
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Na kartě  pak můžeme nastavit hlasitost reproduktorů. 
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Hlasitost reproduktorů můžeme také změnit tak, že v příkazovém řádku na ploše po-

čítače klepneme na ikonu . Tím zobrazíme panel, ve kterém pomocí posuvného 

jezdce  nastavíme požadovanou hlasitost reproduktorů. 
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Klepnutím na ikonu  (v rámci individuálního nastavení) zobrazíme 

dialogové okno , ve kterém můžeme zvolit spořič obra-

zovky. 
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Klepnutím na položku  (v rámci individuálního nastavení) zobrazíme dia-

logové okno se zobrazením. 

 

 
 

V něm můžeme provést další změny. Klepneme-li např. na položku , 

zobrazíme dialogové okno, které slouží k nastavení požadovaného rozlišení zobrazení 

na monitoru počítače. 
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Rozlišení zobrazení na monitoru počítače můžeme změnit také tak, že pravým tla-

čítkem myši klepneme na Plochu monitoru, čímž zobrazíme následující plovoucí nabíd-

ku. 

 

 
 

Klepnutím na položku  opět zobrazíme dia-

logové okno s rozlišením zobrazení. 
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Změna jazykového nastavení 

Chceme-li změnit jazykové nastavení klávesnice, pak v dialogovém okně 

s ovládacími panely klepneme na položku . Zobrazí se tak dialo-

gové okno . 

 

 
 

V něm pak na kartě  můžeme změnit jazykovou mutaci klávesni-

ce, případně můžeme doinstalovat či naopak odinstalovat požadovanou jazykovou verzi 

klávesnice. 
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Pro rychlé přepínání mezi nainstalovanými jazykovými verzemi klávesnice lze vyu-

žít ikonu  v příkazovém řádku na ploše počítače, která signalizuje aktuální jazyko-

vou verzi klávesnice. Klepneme-li na tuto ikonu, pak zobrazíme plovoucí nabídku, ze 

které můžeme vybrat nové jazykové nastavení klávesnice. 

 

 
 

 Zvolíme-li angličtinu, pak na hlavním panelu se ikona  změní na . 

Instalování aplikačních programů 

Řídíme se pokyny autorů těchto programů a vždy dbáme na dodržení licenčních 

smluv. 
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Odinstalování aplikačních programů 

V okně s ovládacími panely klepneme na položku 

. V následujícím dialogovém okně vyznačíme 

aplikaci, kterou chceme odinstalovat nebo změnit a zadáme příslušný příkaz. 

 

 

Klávesa Print Screen 

Chceme-li zdokumentovat aktuální zobrazení na monitoru, pak stiskneme klávesu 

Print Screen na klávesnici počítače. Tím uložíme do paměti počítače, která je označo-

vána jako schránka, snímek obrazovky. S tímto snímkem můžeme dále pracovat jako 

s libovolným jiným obrázkem, to znamená, že ho např. můžeme vložit do textu 

v souboru, který vytváříme v textovém editoru MS Word. Můžeme ho ale také vložit 

např. do aplikace Malování a dále ho upravovat, pořizovat výřezy snímku atd. Vkládání 

pořízeného snímku obrazovky do dalších aplikací provádíme standardním příkazem 

Vložit, nebo zadáním klávesové zkratky Ctrl+V. 

2.1.3 Práce s ikonami 

Pro rychlou orientaci v prostředí Windows jsou využívány ikony. Pro ukázku jsou 

některé z nich uvedeny v následující tabulce. 

 

Ikona Význam ikony 

 Disk C počítače 

 Externí disk 

 Složka se soubory 

 Soubor s textem vytvořeným v textovém editoru MS Word 

 Soubor vytvořený v databázovém prostředí MS Access 

 Soubor formátu PDF, který lze zobrazit v aplikaci Adobe Reader 
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Aplikace MS Word s aktuálně zpracovávaným souborem 

 
Aplikace Adobe Reader s aktuálně zpracovávaným souborem 

 
Aplikace Malování s aktuálně zpracovávaným souborem 

 

Aplikace MS Word 

 

Aplikace MS Excel 

 

Aplikace MS PowerPoint 

 

Aplikace MS Outlook 

 
Tiskárna 

 

Koš 

Vybírání a přesouvání ikon 

Chceme-li nově uspořádat ikony na ploše obrazovky počítače, pak nejprve přísluš-

nou ikonu vybereme tak, že na ni umístíme kurzor myši a klepneme levým tlačítkem 

myši. Následně pak při stisknutém levém tlačítku myši posuneme kurzor myši a tím i 

danou ikonu na požadované místo na obrazovce. 

Vytváření, mazání a přejmenování zástupce 

Chceme-li na ploše monitoru vytvořit zástupce např. k ikoně aplikace Excel, 

 

 
 

pak pravým tlačítkem myši klepneme na tuto ikonu. 
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 Tím zobrazíme plovoucí nabídku,  ve které klepneme na položku 

 . 

 

 
 

Na ploše se automaticky vytvoří nová ikona  jako zástupce původní ikony. 

Chceme-li přejmenovat zvolenou ikonu, pak na ni nejprve klepneme pravým tlačít-

kem myši (např. ). Zobrazí se plovoucí nabídka, která je stejná jako 

v předcházejícím kroku. V této nabídce klepneme na položku 

.  

Název přejmenovávané ikony se podbarví modře  a tento název můžeme 

přepsat novým textem, např. . Přejmenování ukončíme stiskem klávesy Enter. 

Chceme-li zástupce z Plochy odstranit, pak klepneme pravým tlačítkem myši na 

odstraňovanou ikonu a z plovoucí nabídky, která je opět stejná jako v předcházejících 
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dvou bodech, klepneme na položku . Nyní se 

zobrazí dialogové okno. 

 

 
 

V něm je požadováno potvrzení naší volby. To provedeme klepnutím na tlačítko 

. Pokud bychom si vše rozmysleli, pak odstranění ikony zabráníme klep-

nutím na tlačítko . 

Používání ikon 

Ikony můžeme využít pro otevření složky, či souboru nebo pro spuštění aplikace. Ve 

všech těchto případech stačí poklepat na příslušnou ikonu levým tlačítkem myši. 

2.1.4 Použití oken 

Při práci pod operačním systémem Microsoft Windows jsou jednotlivé aplikace ote-

vírány v oknech, která mají standardní podobu a skládají se z následujících částí. Je tře-

ba ale poznamenat, že každé okno nemusí obsahovat všechny uvedené části. 

Záhlaví 

Jedná se o horní okraj okna, ve kterém bývá uvedeno především označení okna a 

jedna nebo více ikon pro manipulaci s oknem. Např. v předcházejícím bodě se jednalo o 

velice jednoduché záhlaví. 

 

 
 

Záhlaví okna např. aplikace MS Word s otevřeným textovým souborem obsahuje 

název zpracovávaného souboru a další užitečné ikony.  
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Panel nabídek 

Okna některých aplikací (např. Poznámkový blok) obsahují řádek s panelem nabí-

dek (hlavní menu). 

 
 

Klepnutím na zvolenou položku této nabídky se rozbalí podnabídka (submenu), ve 

které lze zadat příslušný příkaz. 

 

 
 

V aplikacích typu MS Word a dalších má nabídka jako první položku , kte-

rou lze využít např. pro ukládání a uzavírání souborů, pro otevření nového souboru, pro 

tisk souboru a pro ukončení práce s danou aplikací. 
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Karty s panely nástrojů 

Zbývající položky ve výše uvedeném okně 

 

 
 

 představují záložky karet, na kterých se nacházejí panely nástrojů. 

Panel nástrojů 

Seskupení ikon na jednotlivých kartách představuje nástroje pro další činnosti. Např. 

na kartě  aplikace MS Word se nachází následující panel nástrojů. 

 

 

Stavový řádek 

Dolní okraj okna zpravidla obsahuje stavový řádek, ve kterém bývají zobrazeny dů-

ležité informace související s danou aplikací a případně jsou zde umístěny i další ikony. 
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Posuvník 

Často se stane, že příslušný dokument je tak velký, že se nevejde do otevřeného ok-

na. Pak se automaticky na jeho dolním, případně pravém okraji zobrazí posuvník.  

 

 
 

Zobrazeným dokumentem můžeme v okně posouvat doleva či doprava jezdcem posuv-

níku 

 

, 

 

nebo příslušnými šipkami vlevo  a vpravo . Obdobně lze zajistit posun dokumentu 

nahoru a dolu pomocí svislého posuvníku. 

Minimalizace okna 

Klepnutím na ikonu  v záhlaví okna můžeme minimalizovat okno, což zname-

ná, že se okno na monitoru nebude dále zobrazovat, ale v hlavním panelu bude zastou-

peno svojí ikonou. Budeme-li např. pracovat s aplikací Malování, pak po minimalizaci 

jejího okna zůstane v hlavním panelu obrazovky zobrazena ikona . 

Obnova okna 

Zpětné zobrazení minimalizovaného okna provedeme klepnutím na jeho ikonu 

v hlavním panelu obrazovky. 

Maximalizace okna 

Není-li okno zobrazeno přes celou obrazovku, pak je možno klepnutím na ikonu 

 v záhlaví okna maximalizovat okno tak, že bude zobrazeno přes celou obrazovku 

počítače. 

Obnova velikosti okna 

Je-li okno maximalizováno, pak ho můžeme uvést do původní velikosti klepnutím 

na ikonu  v záhlaví okna. 

Změna velikosti okna 

Velikost okna můžeme nastavit zcela libovolně. Ukazatel myši nastavíme na okraj 

okna tak, aby se zobrazila oboustranná šipka ve směru svislém resp. vodorovném. Při 

stisknutém levém tlačítku myši pak posuneme touto šipkou a tím i příslušným okrajem 

okna tak, abychom získali požadovanou velikost okna. Jestliže jsme umístili kurzor my-

ši do některého z rohů okna, pak příslušná oboustranná šipka je zobrazena šikmo a 

umožňuje současnou změnu výšky i šířky okna. 

Přesunutí okna 

Kurzor myši umístíme do záhlaví okna a při současně stisknutém levém tlačítku my-

ši posuneme okno na požadované místo. 
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Zavření okna 

Klepnutím na ikonu  v záhlaví okna toto okno uzavřeme. 

Přepínání mezi dvěma otevřenými okny 

Každé otevřené okno má v hlavním panelu obrazovky umístěnu svoji ikonu. Přepnu-

tí mezi otevřenými okny provedeme prostým klepnutím na příslušnou ikonu daného 

okna v hlavním panelu obrazovky. 

2.2 Správa souborů 

2.2.1 Základní pojmy 

Stromová struktura 

Operační systém ukládá soubory na disky do jednotlivých složek a podsložek, které 

představují stromovou (hierarchickou) strukturu. Základním (kmenovým) prvkem této 

struktury je počítač, jehož hlavní větve tvoří pevné disky (C, D), externí disky (F), pří-

padně USB flash disky (G), které jsou vyměnitelnými disky, jak ukazuje následující 

výpis stromové struktury počítače. 

 

 
Budeme-li se zabývat např. stromovou strukturou vyměnitelného disku G, pak po 

jeho rozbalení klepnutím na položku  zjistíme, že obsahuje tři 

základní složky. 

 

 
 

Rozbalíme-li složku ICT klepnutím na položku , najdeme v ní další dvě složky, 

které jsou jejími podsložkami. 
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Obě složky ICT1 a ICT2 obsahují další podsložky. 

 

 

Úložiště souborů a složek 

Základním prostorem pro ukládání souborů a složek je pevný disk počítače, který 

může být softwarově rozdělen na dva virtuální disky. S nimi pak pracujeme tak, jako 

kdyby se jednalo o dva fyzicky samostatné disky. K počítači můžeme připojit externí 

disky, USB flash disky, případně data můžeme ukládat na kompaktní disky vypálením 

na CD nebo DVD. Je-li počítač připojen do počítačové sítě, pak lze data ukládat na pří-

slušné síťové disky, tj. disky, které jsou dostupné v rámci dané počítačové sítě. 

Velikosti souborů a složek 

Velikost souborů a složek se udává v bytech (značka B) a v násobcích bytů. 

 1 kB = 1024 B 

 1 MB = 1024 kB 

 1 GB = 1024 MB 

 1 TB = 1024 GB 



 

 
  48 

Chceme-li zjistit např. kapacitu vyměnitelného disku a jeho obsazení složkami a 

soubory, pak klepneme pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku 

  a v plovoucí nabídce 

 

 
 

zadáme příkaz . 
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Zobrazí se okno s informacemi o kapacitě vyměnitelného disku a o jeho zaplnění da-

ty. 

 

Archivování dat 

Data je třeba pravidelně zálohovat, abychom v případě jakékoliv poruchy o ně ne-

přišli. Zálohy je třeba provádět na výměnná paměťová média, která z bezpečnostních 

důvodů uchováváme na jiném místě, než kde se nachází počítač. 

Datová úschovna 

Chceme-li sdílet data se svými přáteli, pak můžeme data prostřednictvím počítačo-

vých sítí uložit v některé z datových úschoven, které jsou označovány jako webdisk. 

Přístupová práva pak poskytneme pouze těm uživatelům, kterým jsou naše data určena. 
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2.2.2 Soubory a složky 

Složka Počítač 

Pro práce se soubory a složkami je třeba otevřít okno Počítač. Na hlavním panelu 

obrazovky klepneme na ikonu , pomocí které zobrazíme nabídku  

 

, 

 

v níž klepneme na položku . 
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Otevřeme tak okno, ve kterém můžeme pracovat se soubory a složkami. Příslušná 

aplikace bývá označována jako Průzkumník Windows. 

 

 
 

Toto okno také můžeme otevřít tak, že na ploše monitoru poklepeme na ikonu 

 

. 

Otevření složky 

Klepnutím na složku zobrazíme její obsah. Jestliže složka obsahuje podsložky, pak 

je označena bílým trojúhelníkem, např. . 

 

 
 

Poklepáním na název takové složky nebo klepnutím na její bílý trojúhelník ji rozba-

líme a zobrazíme všechny její podsložky.  
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Poklepáním na název rozbalené složky nebo klepnutím na její černý trojúhelník na-

opak rozbalenou složku sbalíme tak, že její podsložky nebudou zobrazeny. 

Umístění složky na disku 

V kapitole 2.2.1 Základní pojmy byla popsána stromová struktura složek, ze které je 

zřejmé umístění dané složky v celkové struktuře složek a podsložek na disku. 

Velikost složky 

V kapitole 2.2.1 byl uveden postup, kterým jsme zjistili obsazení vyměnitelného 

disku. Stejným způsobem po klepnutí pravým tlačítkem myši na název složky můžeme 

zjistit např. velikost složky ICT. 
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Zobrazení a skrytí stromu složek 

V hlavní nabídce panelu Počítač 

 

 
 

klepneme na položku . V následující nabídce 

 

 
 

klepneme na položku  a v další podnabídce 

 

 
 

klepneme na položku . Je-li tato nabídka označena ikonou 

se zaškrtnutím, , pak je stromová struktura zobrazena. 

Jestliže ale položka má ikonu bez zaškrtnutí , pak stromo-

vá struktura složek není zobrazena. Obdobně lze upravit i další parametry náhledu na 

strukturu složek a souborů. 
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Pohyb ve složkách 

Máme-li zobrazenu stromovou strukturu složek, pak pohyb mezi jednotlivými slož-

kami zabezpečíme pouhým klepnutím na název příslušné složky.  

Otevření souboru 

Máme-li otevřenu složku, ve které se nachází požadovaný soubor, pak klepnutím na 

název souboru se zvýrazní řádek s informacemi o tomto souboru a pokud máme zobra-

zeno i podokno náhledu, pak se zobrazí část souboru.  
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Poklepáním na název souboru daný soubor otevřeme v příslušné aplikaci. To zna-

mená, že např. textový soubor tímto způsobem otevřeme v textovém editoru. 

Vytváření složek a podsložek 

Novou podsložku vytvoříme tak, že otevřeme nadřazenou složku a v hlavní nabídce 

okna Počítač 

 

 
 

klepneme na položku . Tím se v právě otevřené nadřazené složce založí 

nová prázdná podsložka s implicitním jménem Nová složka, které můžeme změnit pod-

le našich požadavků. 

 

 

2.2.3 Práce se soubory 

Typy souborů 

Základní typy souborů jsou uvedeny v následující ukázce výpisu obsahu složky. 

Každý soubor je označen ikonou, která souvisí právě s jeho typem. Následuje identifi-

kátor souboru, kde za tečkou je uvedena třípísmenová zkratka související s typem sou-

boru. V dalších sloupcích je uvedeno datum poslední změny souboru, stručný popis 

typu souboru a jeho velikost. 
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Vytvoření textového souboru 

Jako ukázku postupu založení nového souboru lze prezentovat založení textového 

souboru např. v aplikaci Poznámkový blok.  

Nejprve klepneme na ikonu  v hlavním panelu obrazovky. Jestliže jsme již 

v minulosti s Poznámkovým blokem pracovali, pak zřejmě budeme mít tuto aplikaci 

uvedenu také v seznamu rychle použitelných aplikací. 

 
 

Pak stačí poklepat na položku . V opačném pří-

padě je třeba klepnout na položku .  
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Zobrazí se seznam složek 

 

 
 

ve kterém pomocí posuvníku nalezneme složku , 

na kterou klepneme.  
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Tím rozbalíme složku příslušenství, 

 

 
 

ve které klepneme na položku  pro otevření po-

známkového bloku. 

Oba postupy jsou rovnocenné a zajistí nám otevření textového editoru Poznámkový 

blok, do kterého můžeme začít vkládat náš text. 
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Máme-li text napsaný, pak jej uložíme do textového souboru. Nejprve v hlavní na-

bídce Poznámkového bloku 

 

 
 

klepneme na položku  a následně na položku . 
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Tím se otevře okno . 

 

 
 

V něm nejprve otevřeme složku, do níž chceme nově vytvořený textový soubor uložit. 

Pak zadáme název souboru a ukládání ukončíme klepnutím na tlačítko . 
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Změna atributů souboru 

V aplikaci Průzkumník Windows klepneme pravým tlačítkem na název souboru a 

v následujícím dialogovém okně 

 

 
 

klepnutím na příslušný čtvereček nastavíme (zaškrtneme) nebo naopak zrušíme nasta-

vení (odstraníme zaškrtnutí) příslušného atributu. 

 

 
 

Změnu nastavení atributů souboru ukončíme klepnutím na tlačítko . 

Řazení souborů 

V aplikaci Průzkumník Windows můžeme soubory v otevřené složce řadit vzestupně 

nebo sestupně podle názvu položky (souboru či složky), data poslední změny, typu či 

velikosti. Požadované seřazení provedeme klepnutím na záhlaví příslušného sloupce.  
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Opakovaným klepnutím seřadíme složky v opačném pořadí. Soubory tak můžeme 

seřadit např. abecedně podle jejich názvu, a to vzestupně. 

 

 

Názvy souborů a složek 

Pro pojmenovávání složek a souborů neplatí žádné přesně definované pravidlo. Mů-

žeme tedy použít jakékoliv názvy. Proto zásadně nevolíme zkratky, které by nám po 

čase nic neřekly, ale soubory i složky nazveme tak, abychom i s velkým časovým od-

stupem se v nich dobře a snadno vyznali. 
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Přejmenování souborů a složek 

Klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor či složku otevřeme plovoucí nabídku 

 

 
, 

ve které pro přejmenování souboru či složky klepneme na položku 

 . 

 

Název vybrané složky či souboru se podbarví modře 

 

 
 

a následně můžeme tento název přepsat. Změnu názvu ukončíme stisknutím klávesy 

Enter.  

Stejný výsledek dosáhneme tím, že na příslušný soubor dvakrát klepneme levým tla-

čítkem myši. Pozor: nejedná se o poklepání, ale o dvě samostatná klepnutí, mezi který-

mi je určitá časová prodleva. 
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2.2.4 Kopírování a přesouvání 

Vybírání souborů a složek 

Klepnutím na jeden soubor nebo složku, vybereme právě jeden soubor či složku. 

 

 
 

Stiskneme-li klávesu Shift, pak postupným klepnutím na dva soubory se vyznačí 

skupina za sebou následujících souborů, a to od prvního do druhého vybraného soubo-

ru. 
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Stiskneme-li klávesu Ctrl, pak postupným klepáním na vybrané soubory můžeme 

vybrat jednotlivé soubory, které za sebou nenásledují a netvoří ucelený blok. 

 

 

Kopírování souborů a složek 

Máme-li vybrán soubor, či soubory nebo složku případně složky, které chceme kopí-

rovat, pak klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíme plovoucí nabídku 

 
, 

ve které klepneme na položku .  
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Pak přesuneme kurzor myši do cílové složky, kam chceme vybrané prvky překopí-

rovat, klepneme pravým tlačítkem myši a v následující plovoucí nabídce 

 

 
 

klepneme na položku . Prvky, které jsme kopírovali, zůstaly uloženy 

v původní složce a v nové složce jsou nyní uloženy jejich kopie. 

Zkrácený postup: vybereme kopírované prvky, stiskneme současně klávesy Ctrl+C, 

kurzor myši umístíme do cílové složky a stiskneme současně klávesy Ctrl+V. 
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Přesouvání souborů a složek 

Tak jako v předcházejícím bodě nejprve vybereme prvky, které chceme přesunout, 

klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíme plovoucí nabídku. 

 

 
 

ve které tentokrát klepneme na položku . Kurzor myši opět umístíme 

do cílové složky, klepneme pravým tlačítkem myši a v plovoucí nabídce klepneme opět 

na položku . Přesouvané prvky jsou teď vyjmuty z původní složky a na-

cházejí se pouze v cílové složce.  

Zkrácený postup: vybereme přesouvané prvky, stiskneme současně klávesy 

Ctrl+X, kurzor myši umístíme do cílové složky a stiskneme současně klávesy Ctrl+V. 
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2.2.5 Odstranění a obnova 

Odstranění souborů a složek 

Máme-li vybrán soubor, či soubory nebo složku případně složky, které chceme od-

stranit, pak opět klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíme plovoucí nabídku 

 

 
, 

ve které klepneme na položku , případně pouze stiskneme klávesu 

Delete. Zobrazí se kontrolní dialogové okno 

 

 
, 
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ve kterém musíme svoji volbu potvrdit klepnutím na tlačítko , nebo mů-

žeme svoji volbu zrušit klepnutím na tlačítko . Vybraný soubor či složka 

se tak odstraní z původní složky a přesune se do složky s názvem Koš. 

Obnovení souborů a složek z Koše 

Na ploše monitoru klepneme na ikonu . V seznamu souborů a složek ozna-

číme prvek, který chceme obnovit a klepneme na položku . 

 

 
 

Příslušná položka se odstraní z Koše a vrátí se zpět na své původní místo v původní 

složce. 

Vysypání koše 

Na ploše monitoru klepneme na ikonu . V předcházejícím kroku uvedeném 

dialogovém okně klepneme na položku . Zobrazí se kontrolní dialogové 

okno 
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, 

 

ve kterém musíme svoji volbu potvrdit klepnutím na tlačítko , nebo mů-

žeme svoji volbu zrušit klepnutím na tlačítko . 

2.2.6 Vyhledávání souborů a složek 

Vyhledávání pomocí nabídky Start 

Nejprve klepneme na ikonu Start . Poslední položkou v zobrazené nabídce 

je vyhledávací pole , do kterého napíšeme název 

hledaného souboru nebo složky. Jakmile začneme psát požadovaný text, budou se zob-

razovat odpovídající položky.  
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Klepnutím na vybraný soubor či složku příslušný soubor či složku otevřeme. 

Vyhledávání v rámci dané složky 

Víme-li, že hledaný soubor či složka se nachází v konkrétní známé složce, pak nej-

prve tuto složku otevřeme. V záhlaví okna se zobrazí vyhledávací pole,  

 

, 

 

do kterého zadáme název hledaného souboru nebo složky tak, jako v předcházejícím 

případě. 

Vyhledávání s využitím filtrů 

Chceme-li v dané složce vyhledat soubor nebo podsložku pomocí filtrů, pak nejprve 

složku otevřeme a klepnutím do vyhledávacího pole zobrazíme texty, které jsme použili 

v předcházejících vyhledáváních, a můžeme je opět využít ke hledání. 

 

 
 

Víme-li, že hledaný soubor byl naposledy změněn určitý den, pak jej můžeme hledat 

právě podle tohoto data. Po výše uvedeném zobrazení filtrů klepneme na položku 

.  
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Tím zobrazíme dialogové okno, ve kterém můžeme specifikovat požadovaný časový 

údaj. 

 

 
 

Po zadání časového údaje se zobrazí všechny soubory a složky, které tomuto údaji od-

povídají. 

Obdobně můžeme vyhledávat soubory podle jejich velikosti. Po výše uvedeném 

zobrazení filtrů klepneme na položku . Tím zobrazíme dialogové okno, ve kte-

rém můžeme specifikovat rozsah velikosti hledaných souborů. 

 

 

Vyhledávání s využitím zástupných znaků 

Chceme-li vyhledat soubory či složky, které mají část názvu shodný, pak do vyhle-

dávacího pole zapíšeme tuto spolčenou část a místo dalších znaků zadáme hvězdičku, 

která zastupuje libovolný počet dalších znaků. Chceme-li vyhledat všechny soubory 

daného typu, pak použijeme hvězdičku pro zastoupení názvů souborů a za tečkou dopí-

šeme identifikaci typu souborů. Např. pro vyhledání souborů vytvořených v textovém 

editoru MS Word vyplníme vyhledávací pole takto: 

 

. 
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Vyhledávání nedávno použitých souborů 

Chceme-li vyhledat např. soubory, které jsme naposledy zpracovávali v textovém 

editoru MS Word, pak v tomto editoru klepneme na tlačítko . V následující 

rozbalené nabídce klepneme na položku . Tím se zobrazí nejenom 

seznam naposledy otevřených souborů, ale také seznam složek, ve kterých jsme praco-

vali. 

2.3 Pomocné programy 

2.3.1 Komprese souboru 

Komprimační programy umožňují zmenšit velikost souborů nebo i celých složek a 

uložit je v novém, tj. komprimovaném formátu. Komprimační poměr není konstantní a 

záleží na formátu a konkrétním komprimovaném souboru. Z toho také vyplývá, že veli-

kost některých zkomprimovaných souborů je výrazně menší než velikost nekomprimo-

vaných souborů, ale v jiných případech se tyto velikosti nemusejí výrazně nelišit. 

Komprimace souborů a složek 

Nejprve vybereme soubor, který chceme komprimovat. Naprosto stejný postup platí 

pro komprimaci složek. 

 
 

Potom klepnutím pravým tlačítkem myši na vybraný soubor otevřeme plovoucí na-

bídku. 
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V této nabídce klepneme na položku  

 

 
. 

Vlastní kompresní proces lze sledovat prostřednictvím zobrazeného okna. 

 

 
Zkomprimovaný soubor je uložen ve stejné složce jako soubor, který je komprimo-

ván a zachovává stejný název, ale má příponu rar. Z výpisu můžeme porovnat velikost 

nekomprimovaného a komprimovaného souboru. 

 

 

Extrahování komprimovaných souborů a složek 

Nejprve vybereme komprimovaný soubor, který chceme extrahovat. Obdobně po-

stupujeme i při extrahování komprimované složky. 
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Potom klepnutím pravým tlačítkem myši na vybraný soubor otevřeme plovoucí na-

bídku. 

 

 
 

V této plovoucí nabídce klepneme na položku  

 

 
. 

Průběh extrakce dokumentuje zobrazené okno. 

 

 
 

Výsledkem extrakce je nová složka, která je automaticky vytvořena jako podsložka 

stejné složky, ve které je soubor, který extrahujeme. Název složky se shoduje s názvem 

extrahovaného souboru. 
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Otevřeme-li tuto složku, pak v ní najdeme extrahovaný soubor. 

 

 

2.3.2 Antivirový program 

Počítačové viry 

Základní informace o počítačových virech jsou uvedeny v kapitole 1.5.3 Počítačové 

viry. 

Použití antivirového programu 

Antivirový program je zpravidla dodán automaticky při zakoupení počítače. 

V opačném případě je třeba na internetu vyhledat webové stránky poskytovatele antivi-

rového programu a příslušný program si stáhnout a nainstalovat při dodržení licenčních 

podmínek. 

 Poznámka 
V předcházejících kapitolách byl vždy podrobně popsán postup jednotlivých kroků 

při práci na počítači. V této kapitole si ukážeme zkrácený zápis s využitím ikon, šipek, 

názvů tlačítek apod. 

Aktualizace virové databáze 

Každý antivirový program je schopen bojovat proti určitému počtu známých virů, 

které obsahuje virová databáze daného antivirového programu. Vzhledem k neustálému 

vývoji nových virů, je třeba vyvíjet nové verze antivirových programů. Proto také uži-

vatelé musejí pravidelně aktualizovat používané antivirové programy s jejich novými 

verzemi virových databází. 

Pro získání přehledu o aktuálním stavu zabezpečení počítače proti virům zadáme ná-

sledují sekvenci příkazů. 

 

     
 

Vedle položky  klepneme na tlačítko . 
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Rozbalíme tak oddíl , ve kterém můžeme sledovat aktuální stav antivi-

rového zabezpečení našeho počítače.  

Antivirové programy se zpravidla aktualizují automaticky. Kromě toho ale můžeme 

zde provést aktualizaci ručně s využitím položek v následujícím dialogovém okně.. 
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2.4 Správa tisku 

2.4.1 Možnosti tisku 

Změna nastavení výchozí tiskárny 

    ,  

nebo  

  .  
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Zobrazí se přehled nainstalovaných tiskáren. Výchozí tiskárna je označena zeleným 

zaškrtnutím.  

 

 
 

Chceme-li změnit nastavení výchozí tiskárny, pak nejprve pravým tlačítkem myši 

klepneme na vybranou tiskárnu a v zobrazené plovoucí nabídce  

 

 
 

klepneme na položku . Označení výchozí tis-

kárny zeleným zaškrtnutím se automaticky přemístí k této nově zadané výchozí tiskár-

ně.  

 

 

Instalace nové tiskárny 

    ,  

nebo  

  .  

Pak zadáme .  
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Nyní vybereme typ nově instalované tiskárny. 

 

 
 

Nakonec ze zobrazené nabídky dostupných tiskáren vybereme konkrétní požadova-

nou tiskárnu. 

2.4.2 Tisk 

Tisk textového dokumentu 

Jako ukázka způsobu tisku dokumentu je v následujících odstavcích popsán způsob 

vytištění obsahu textového dokumentu, který byl vytvořen v textovém editoru Microsoft 

Word. 

V hlavní nabídce textového editoru MS Word klepneme na položku   

.  
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Tím se zobrazí nabídka dalších aktivit, které nám umožní blíže specifikovat způsob 

tisku textového dokumentu. 

 

 
 

Můžeme tak specifikovat např. počet kopií, rozsah stránek, které chceme vytisknout, 

orientaci tisku a řadu dalších parametrů. Při změně nastavení jednotlivých parametrů 

tisku je třeba klepnutím na příslušnou položku rozbalit nabídku, ve které následně za-

dáme požadovanou hodnotu příslušného parametru. Konkrétní postup je zřejmý z popi-

su jednotlivých položek. 
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Zobrazení seznamu tiskových úloh 

    ,  

nebo  

  .  

Ukázáním kurzoru myši na zvolenou tiskárnu získáme informaci o aktuálním stavu 

tiskárny a počtu úloh, které čekají na zpracování. 

 

 
 

Klepnutím myši na ikonu zvolené tiskárny se rozšíří nabídka, ve které klepneme na 

položku  

 

 
 

Tím se zobrazí dialogové okno s přehledem právě zpracovávaných tiskových úloh. 

 

 

Pozastavení, pokračování a zrušení tiskové úlohy 

Výše uvedeným způsobem zobrazíme dialogové okno s přehledem aktuálně zpraco-
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vávaných tiskových úloh. Klepnutím na položku  zobrazíme nabídku činnos-

tí, které můžeme s daným dokumentem provádět. 

 

 

 Kontrolní otázky a úkoly 
1. Jaké základní bezpečnostní opatření se používají při přihlašování do počítačové 

sítě? 

2. Co to je datová úschovna? 

3. Proč zálohujeme soubory na různá fyzicky oddělená média? 

4. Vysvětlete význam ikon: a)  b)  c)  d)  

5. Vysvětlete význam ikon: a)  b)  c)  d)  

6. Jak naýváme následující prvek okna? 

 
7. Co rozumíte pod pojmem stromová struktura souborového systému? 

8. Jaké typy souborů znáte? U každého typu uveďte jeho příponu. 

9. V jakých jednotkách se udávají velikosti souborů a kapacity pamětí? Uveďte i 

násobky základní jednotky, které znáte. 

10. Co to je kompresní program a k čemu slouží? 

11. Jaký je standardní postup při vypínání počítače? 

12. Na svém disku vytvořte složku ECDL a podsložku Modul2. 

13. Do složky Modul2 překopírujte libovolných 5 souborů z Vašeho počítače. 

14. V nápovědě vyhledejte informaci o tiskárně a část příslušného textu zkopírujte 

do textového souboru, který uložíte pod názvem Odpovědi do složky Modul2. 

15. Vyhledejte informaci o verzi Vašeho textového editoru Microsoft Word a číslo 

verze zapište do souboru Odpovědi. 

16. Soubory ve složce Modul2 seřaďte sestupně podle velikosti. Provedenou akci 

zdokumentujte vytvořením kopie obrazovky, kterou uložíte do souboru Odpově-

di. 

17. Ze složky Modul2 odstraňte libovolný soubor. 

18. Ve složce Modul2 vytvořte podsložku s názvem Nové verze. 

19. Ve složce Modul2 vyberte libovolný soubor a jeho kopii uložte do složky Nové 

verze pod názvem, který bude obsahovat původní název souboru rozšířený o 

slovo „nový“. 

20. Soubory ve složce Modul2 seřaďte vzestupně podle data poslední provedené 

změny. Výsledek akce zdokumentujte vytvořením kopie obrazovky, kterou ulo-
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žíte do souboru Odpovědi. 

 Souhrn 
Po prostudování této kapitoly a po úspěšném splnění úkolů a zodpovězení výše uve-

dených otázek je čtenář seznámen se základním způsobem ovládání počítače. Umí za-

pnout počítač, upravit nastavení operačního systému podle svých požadavků, zvládá 

práci se složkami a soubory, dokáže vytisknout obsah textového souboru apod. Všechny 

uvedené činnosti zvládá na úrovni ECDL testování. 

 

 



 

 
  85 

3 Zpracování textu 

 Cíle 
Základním cílem je získání schopnosti efektivně zpracovávat text na počítači. 

Student po prostudování této kapitoly: 

 bude umět pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého 

typu, 

 bude umět pracovat s nápovědou, která je součástí textového editoru, 

 získá přehled o možnostech tvorby textu, formátování textu, sdílení a předávání 

textových souborů, 

 bude umět vkládat a upravovat tabulky, obrázky a kreslené objekty do textu, 

 získá zkušenosti s vytvářením hromadné korespondence, 

 bude schopen provést kontrolu pravopisu a vytisknout výsledný dokument. 

 

 Časová náročnost 
6 hodin základního studia plus individuálně další čas na procvičení. Kromě toho je třeba 

věnovat dostatečný čas na zvládnutí psaní všemi deseti na klávesnici počítače. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 práce se souborem 

 práce s textem 

 zobrazení textu 

 formát stránky 

 formát písma 

 formát odstavce 

 styly 

 tabulátory 

 seznamy 

 obrázky 

 objekty 

 tabulky 

 dělení slov 

 kontrola pravopisu  

 

 konec stránky 

 záhlaví a zápatí 

 hromadná kore-

spondence 

 nápověda 

 šablony 

 tisk  

 

3.1 Použití textového editoru 

Psaní textů od krátkých dokumentů (dopisů, letáků, pozvánek apod.) až po rozsáhlé 

publikace. Do textů lze vkládat i objekty, které byly vytvořeny v jiných aplikacích. 

Např. obrázky, tabulky, grafy atd. 

 

 Poznámka 
Ve výše uvedeném textu byly popisovány jednotlivé kroky uživatele velice podrob-

ně. V dalším textu se předpokládá, že se čtenář seznámil s předcházející kapitolou, že 

zná význam a způsob využití ikon, nabídek apod. Proto jednotlivé postupy činností již 

nebudou podrobně rozepisovány, ale budou znázorněny velice stručně pomocí jednodu-

ché symboliky s využitím ikon, šipek, položek nabídek či podnabídek, tlačítek apod.  
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Pro porovnání různých způsobů zápisů potřebných činností lze uvést spouštění apli-

kace Poznámkový blok tak, jak je uvedeno v odstavci Vytvoření textového souboru 

v kapitole 2.2.3 Práce se soubory a spuštění aplikace Microsoft Word tak, jak je uvede-

no v odstavci Spuštění textového editoru v kapitole 3.1.1 Práce s dokumenty. 

3.1.1 Práce s dokumenty 

Spuštění textového editoru 

  , 

nebo 

     

   , 

nebo  

na Ploše poklepeme na ikonu . 

Ukončení práce s textovým editorem 

,  

nebo   . 

Jestliže editovaný soubor nebyl uložen ve své aktuální verzi, pak se v obou předchá-

zejících případech zobrazí dialogové okno, ve kterém je možno určit další postup ukon-

čení práce s editorem.   

. 

Otevření existujícího dokumentu 

Spustíme textový editor    .  
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V dialogovém okně vybereme složku, soubor  . 

 

 
 

Nebo spustíme průzkumník, otevřeme příslušnou složku a poklepeme na soubor, 

který byl vytvořen v textovém editoru. 

Vytvoření nového prázdného dokumentu 

Spustíme textový editor       

Vytvoření nového dokumentu na základě šablony (např. dopis) 

Spustíme textový editor      vhodnou šablonu vy-

bereme z nabídky klepnutím na příslušnou položku, např. . 



 

 
  88 

 

Uložení dokumentu 

   používáme pro první uložení nového dokumentu a pro 

opakované ukládání nových verzí vytvářeného dokumentu. 

   používáme pro uložení dokumentu pod novým jmé-

nem nebo v jiné složce či v jiném formátu. 
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V obou případech pak v dialogovém okně  

 

 
 

vybereme složku, zadáme název dokumentu  a jeho typ, který můžeme 

vybrat z nabídky 

 

 
 

Nakonec klepneme na tlačítko . 

Pro průběžné ukládání dokumentu během jeho editace použijeme kterýkoliv 

z následujících postupů:  
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  , 

nebo , 

 nebo zadáme klávesovou kombinaci Ctrl+S, která je uvedena v nápovědě 

. 

Přepínání mezi dvěma otevřenými dokumenty 

Na stavovém řádku nastavíme kurzor myši nad ikonu . Tím se zobrazí ná-

hled všech právě otevřených dokumentů. Následně klepneme na náhled zvoleného do-

kumentu, se kterým chceme dále pracovat. 

 

 

3.1.2 Zlepšení efektivity práce 

Nastavení jména autora dokumentu 

      

 

Nastavení výchozí složky pro otevírání a ukládání dokumentů 

      

 v následujícím dialogovém okně vybereme požadovanou složku. 
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Omezení automatických oprav 

      

     
V následujícím dialogovém okně je třeba omezit nežádoucí automatické opravy  
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Automatické vkládání pevné mezery po jednopísmenových předložkách 

      

     
V následujícím dialogovém okně zadáme požadované úpravy 
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Práce s nápovědou 

    

, 

nebo klepneme na klávesu F1  do editačního pole následujícího dialogového okna 

zadáme text, ke kterému hledáme nápovědu, např. „záhlaví“. 

 

 
 

Po klepnutí na tlačítko  se zobrazí odkazy na texty, které odpovídají za-

danému dotazu. 
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Zobrazení dokumentu ve zvoleném měřítku 

    v dialogovém okně zvolíme některou z přednastavených 

možností, nebo zadáme velikost zobrazení v procentech. 

 

 

Zobrazení dokumentu ve formátu pro tisk 

  , 

nebo ve stavovém řádku klepneme na ikonu . 

Zobrazení pravítka 

   

Zobrazení dvou dokumentů vedle sebe 
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Minimalizace pásu karet 

Kurzor myši umístíme do pásu karet a klepneme na něj pravým tlačítkem myši. 

V dialogovém okně zaškrtneme položku „Minimalizovat pás karet“  

 

 
 

Obnovení pásu karet 

Kurzor myši umístíme do pásu karet (zobrazeny jsou pouze názvy jednotlivých ka-

ret) a klepneme na něj pravým tlačítkem myši. V dialogovém okně zrušíme zaškrtnutí 

položky „Minimalizovat pás karet“. 

 

 

3.2 Tvorba textového dokumentu 

3.2.1 Zadávání textu 

Přepínání mezi různými zobrazeními stránky 

Na kartě  klepneme na vybranou ikonu, 

 

 
 

nebo ve stavovém řádku klepneme na vybranou ikonu . 
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Přepínání mezi různými měřítky zobrazení stránky 

Na kartě  klepneme na vybranou ikonu,  

 

 
 

nebo ve stavovém řádku posuneme jezdcem na ukazateli měřítka zobrazení 

. 

Vkládání textu 

Text píšeme na „nekonečný řádek“, to znamená, že se text automaticky zalamuje do 

řádků.  

Psaní odstavce ukončíme stisknutím klávesy Enter. 

 

Vkládání symbolů a speciálních znaků 

   vybereme některý z naposledy vkládaných symbolů, např. šip-

ku. 
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Nebo     .  

V dialogovém okně na kartě  zvolíme písmo, symbol a klepneme na tlačít-

ko . 
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Nebo     . V dialogovém okně na kartě 

 zvolíme požadovaný znak a klepneme na tlačítko . Případně 

lze použít i odpovídající klávesou zkratku. 

 

 

Vkládání matematických výrazů, rovnic apod. 

    . V psaní rovnic pokračujeme výbě-

rem vhodného nástroje  

 

 
 



 

 
  100 

Nebo:     v dialogovém okně vybereme . 

 

 
 

V psaní rovnic pokračujeme klepnutím na příslušný nástroj. 

 

 

3.2.2 Výběr a úpravy 

Zobrazení a skrytí netisknutelných formátovacích značek 

  . 

Vybrání znaku, slova, řádku, věty, odstavce, celého obsahu dokumentu 

Kurzor umístíme před vybíraný znak, stiskneme klávesu Shift a klávesou Šipka 

vpravo posuneme kurzor za vybraný znak, slovo, či větší část textu. 

Nebo: kurzor umístíme před vybíraný znak, stiskneme levé tlačítko myši a posune-
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me kurzor za vybraný znak, slovo, či větší část textu. 

Slovo můžeme vybrat poklepáním pomocí levého tlačítka myši na dané slovo. 

Řádek textu můžeme vybrat klepnutím levého tlačítka myši vlevo před začátkem 

řádku. Kurzor musí být umístěn dostatečně vlevo od řádku tak že se změní do tvaru šip-

ky. 

Odstavec textu můžeme vybrat poklepáním levého tlačítka myši vlevo před začát-

kem odstavce. Kurzor musí být umístěn dostatečně vlevo od odstavce tak že se změní 

do tvaru šipky. 

Odstavec, či větší část textu, můžeme vybrat tak, že myší vybereme první řádek 

odstavce a při stisknutém levém tlačítku myši pokračujeme ve výběru dalších řádků. 

Obsah celého dokumentu vybereme použitím klávesové zkratky Ctrl+A. 

Vymazání existující části textu 

Kurzor umístíme na požadované místo v textu a stisknutím klávesy Delete vymaže-

me znak vpravo od kurzoru. Stisknutím klávesy BackSpace vymažeme znak vlevo od 

kurzoru. 

Nebo: vybereme část textu, kterou chceme odstranit, a stiskneme klávesu Delete. 

Vložení textu do stávajícího textu 

Umístíme kurzor do existujícího textu a začneme vkládat nový text. Stávající text je 

automaticky odsouván vpravo. 

Hledání slov v dokumentu 

   (nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl+F)    

 

 
  

Do editačního pole zadáme hledaný text a stiskneme klávesu Enter. 
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Nahrazení slov v dokumentu 

   (nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl+H)  

v dialogovém okně zadáme text, který chceme nahradit, zadáme nový text. 

 

 
Pak klepneme na jedno z následujících tlačítek, které nejlépe vyhovuje našim požadav-

kům. 

 

 

Kopírování textu 

Vybereme kopírovaný text    . Umístíme kurzor do místa, 

kam chceme zkopírovat vybraný text  . 
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Nebo: vybereme kopírovaný text, klepneme na něj pravým tlačítkem myši. 

Z plovoucí nabídky vybereme .  

 

 

Umístíme kurzor do místa, kam chceme zkopírovat vybraný text  . 

Nebo: vybereme kopírovaný text  Ctrl+C. Umístíme kurzor do místa, kam chceme 

zkopírovat vybraný text  Ctrl+V. 

Kopírování lze provádět v rámci jednoho dokumentu, nebo i mezi dvěma současně 

otevřenými dokumenty. V tom případě nejprve ve zdrojovém dokumentu vybereme 

kopírovaný text, zadáme příkaz pro kopírování, pak kurzor umístíme na požadované 

místo do cílového dokumentu a vložíme kopírovaný text. 

Přesouvání textu 

Vybereme přesouvaný text    . Umístíme kurzor do místa, 

kam chceme přesunout vybraný text  . 
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Nebo: vybereme přesouvaný text, klepneme na něj pravým tlačítkem myši, 

Z plovoucí nabídky vybereme .  

 

 

Umístíme kurzor do místa, kam chceme přesunout vybraný text   

Nebo: vybereme přesouvaný text  Ctrl+X. Umístíme kurzor do místa, kam chce-

me přesunout vybraný text  Ctrl+V. 

Přesouvání lze provádět v rámci jednoho dokumentu, nebo i mezi dvěma současně 

otevřenými dokumenty obdobně jako při kopírování textů mezi dvěma dokumenty. 

Vymazání textu 

Vybereme text, který chceme vymazat, a stiskneme klávesu Delete. 
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Zrušení provedených akcí 

Klepnutím levým tlačítkem myši na modrou šipku ikony  v levém horním rohu 

okna MS Word dojde ke zrušení naposledy provedené akce. 

Klepnutím levým tlačítkem myši na černou šipku ikony  v levém horním rohu 

okna MS Word dojde ke zobrazení naposledy prováděných akcí. Při stisknutém levém 

tlačítku myši vyznačíme celý blok akcí, které chceme zrušit a pak stiskneme klávesu 

Enter. Tím můžeme současně zrušit několik po sobě následujících předcházejících akcí. 

 

 

Obnovení zrušených akcí 

Klepnutím levým tlačítkem myši na ikonu  v levém horním rohu okna MS Word 

dojde k obnovení naposledy zrušené akce. Dalším klepnutím obnovíme další zrušenou 

akci. 

3.3 Formátování textu 

3.3.1 Text 

Platnost formátovacích úprav 

Změny formátování textu provádíme na kartě . 

Nejprve umístíme kurzor do místa, od kterého mají být platné nově nastavené for-

mátovací úpravy textu. Pak provedeme změny ve formátování a začneme-li psát text, 

bude psán v nově nastaveném formátu. 

Chceme-li změnit formátování již napsaného textu, pak nejdříve vybereme požado-

vaný text a následně provedeme změny ve formátování, které se promítnou výhradně 

pouze na vyznačený text. 

Vybereme-li myší text, u kterého chceme změnit nastavené formátování, pak se ob-

jeví plovoucí panel ikon, které lze využít ke změně formátování.  
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Font písma 

Do editačního pole , ve kterém je uveden název aktuálního typu pís-

ma,  napíšeme zvolený nový typ písma. 

Nebo: klepneme na černou šipku u editačního pole  a v rozbalovací 

nabídce vybereme požadovaný typ písma. 
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Velikost písma 

Do editačního pole  zadáme velikost písma v počtu bodů. 

Nebo: klepneme na černou šipku u editačního okna  a v rozbalovací nabídce 

zvolíme požadovanou velikost písma. 

 

 
 

Nebo: opakovaným klepnutím na ikonu  (Ctrl+?) můžeme postupně zvětšovat 

písmo. 

Nebo: opakovaným klepnutím na ikonu  (Ctrl+;) můžeme postupně zmenšovat 

písmo. 
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Řez písma 

Tučné:  (Ctrl+B). 

Kurziva:  (Ctrl+I). 

Podtržení:  (Ctrl+U). Klepnutím na černou šipku ikony  zobrazíme na-

bídku stylů podtržení, ze které lze vybrat zvolený styl.  

 

 

Indexy 

Dolní index:  (Ctrl+=). 

Horní index:  (Ctrl+%). 

Barvy 

Klepnutím na ikonu  zadáme přednastavenou barvu písma. Klepnutím na čer-

nou šipku ikony  zobrazíme dialogové okno. 

 

 
 

V něm vybereme jednu z předdefinovaných barev. 
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Nebo klepnutím na tlačítko  zobrazíme dialogové okno, 

ve kterém lze vybrat některou ze standardních barev. 

 

 
 

Nebo na kartě  je možno definovat vlastní barvu. 
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Klepnutím na ikonu  zadáme přednastavenou barvu pozadí písma. Klepnutím 

na černou šipku ikony  zobrazíme dialogové okno, ve kterém můžeme nastavit 

barvu pozadí písma stejným způsobem jako při nastavování barvy písma. 

Změna písmen na velká, malá, či jejich kombinace 

Klepnutím na ikonu  zobrazíme rozbalovací nabídku, ze které vybereme poža-

dovanou variantu. 

 

 

Dialogové okno Písmo 

Výše uvedené formátovací úpravy lze realizovat pomocí dialogového okna. Klep-

neme na šipku v pravém dolním rohu skupiny ikon s označením . 
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V následujícím dialogovém okně nastavíme parametry písma. 

 

 

Automatické dělení slov 

    . 

3.3.2 Odstavce 

Změny formátování odstavce provádíme na kartě . 

Konec odstavce 

Vytvoření odstavce: kurzor umístíme na konec budoucího odstavce a stiskneme 

klávesu Enter. Konec odstavce je v textu označen netisknutelným znakem , který lze 

zobrazit klepnutím na ikonu . 

Spojení dvou odstavců: kurzor umístíme na konec prvního odstavce a stisknutím, 

případně opakovaným stisknutím, klávesy Delete vymažeme netisknutelný znak  kon-
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ce prvního odstavce. Tím dojde ke spojení obou odstavců.  

Konec řádku 

Vložení konce řádku: kurzor umístíme na budoucí konec řádku a stiskneme kláve-

sovou kombinaci Shift+Enter. Do textu tím vložíme netisknutelný formátovací znak , 

který lze opět zobrazit klepnutím na ikonu . 

Zrušení konce řádku: kurzor umístíme na konec řádku a stisknutím, případně opa-

kovaným stisknutím, klávesy Delete vymažeme netisknutelný znak . Tím dojde 

k odstranění konce řádku a ke spojení daného řádku s následujícím textem. 

Zarovnání textu 

K odsazení a k zarovnávání textu zásadně nepoužíváme vkládání mezer, ale využí-

váme příkazy pro zarovnání textu nebo tabelátory. 

Kurzor umístíme do libovolného místa formátovaného odstavce, případně vybereme 

několik po sobě následujících odstavců a klepneme na zvolenou ikonu: 

  - zarovnání doleva (Ctrl+L), 

  - zarovnání na střed (Ctrl+E), 

  - zarovnání doprava (Ctrl+R), 

  - zarovnání do bloku (Ctrl+J). 

Odsazení odstavce zleva a zprava 

     
Nastavíme zarážky ve tvaru trojúhelníku na levém a na pravém okraji pravítka 

 

 
 

Pro formátování odstavce můžeme použít dialogové okno, které zobrazíme klepnu-

tím na ikonu  v pravém dolním rohu skupiny ikon . 
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V dialogovém okně pak nastavíme zarovnání odstavce, velikost jeho odsazení vlevo 

i vpravo, případně odsazení prvního řádku odstavce (zásadně nepoužíváme klávesu Me-

zerník). Velikost odsazení mezi jednotlivými odstavci definujeme pomocí mezer před, 

případně za odstavcem. Zásadně k tomuto účelu nevyužíváme vkládání prázdných řád-

ků opakovaným stisknutím klávesy Enter. Můžeme také definovat velikost řádkování 

textu v odstavci.  

 

 

Tabelátory 

Pro odsazení textu používáme tabelační zarážky: 

  - levá zarážka, 

  - zarážka na střed, 

  - pravá zarážka, 

  - desetinná zarážka, 

  - zarážka svislé čáry, 

  - odsazení prvního řádku, 

  - předsazení prvního řádku. 
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Vkládání tabelačních zarážek: 

    . 

Implicitně jsou na pravítku nastaveny levé zarážky v rozestupech po 1,25 cm. Jejich 

umístění je vyznačeno krátkými čárkami pod pravítkem. 

 

 
 

Opakovaným klepnutím na ikony tabelačních zarážek zvolíme požadovaný typ za-

rážky, např. . Klepnutím na vodorovné pravítko určíme umístění zarážky. Implicitně 

nastavené zarážky vlevo od uživatelem zadávané zarážky se automaticky zruší, např. 

 

 
 

Odebrání tabelační zarážky z pravítka: kurzor myši umístíme na danou zarážku a 

při stisknutém levém tlačítku myši zarážku stáhneme s pravítka dolů. 

Přemístění kurzoru na tabelační zarážku provedeme stisknutím klávesy Tab.  

Odrážky 

Vložení odrážek pro nově zadávaný text:     zvolíme typ zaráž-

ky. Následně vkládaný text je na začátku každého odstavce označen odrážkou. 

Přiřazení odrážek k již napsanému textu: vybereme dané odstavce napsaného textu 

a pak     zvolíme typ zarážky. 
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Volba typu odrážek: klepnutím na černou šipku ikony  zobrazíme nabídku, ze 

které můžeme vybrat jiný typ odrážek, a to např. klepnutím na ikonu .  

 

 
 

Definování nových odrážek: klepneme na tlačítko . 

Následuje zobrazení dialogového okna, ve kterém klepneme na tlačítko . 
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Tím se zobrazí dialogové okno s nabídkou dalších symbolů. 

 

 
 

V něm lze vybírat typ odrážky klepnutím na příslušnou ikonu, např. . Po klep-

nutí na tlačítko  dojde ke vložení nových typů odrážek.  
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Víceúrovňové odrážky: vybereme odstavce, které mají být označeny odrážkami na 

druhé nebo další úrovni a v dialogovém okně pro výběr typů odrážek klepneme na tla-

čítko . Tím se zobrazí nabídka dalších 

úrovní odrážek, ze které lze vybírat. 

 

 
, 

Změna úrovně odrážek:  

    - přechod na nižší úroveň, 

    - přechod na vyšší úroveň. 

Zrušení odrážek: kurzor umísíme do vybraného textu s odrážkami a klepneme na 

ikonu . 
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Číslování 

Číslování odstavců nově zadávaného textu:   . Následně vkládané 

odstavce jsou automaticky číslovány. 

Přiřazení čísel odstavcům již napsaného textu: vybereme dané odstavce a pak 

  . 

Volba formátu číslování: klepnutím na černou šipku ikony  zobrazíme nabíd-

ku, ze které můžeme vybrat jiný formát číslování. 

 

 
 

Např. klepneme na ikonu .  
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Definování nového číselného formátu: klepneme na tlačítko 

. Následuje zobrazení dialogového okna. 

 

 
 

V něm můžeme blíže specifikovat styl číslování, písmo, formát číslování a způsob 

zarovnání. Po klepnutí na tlačítko  se nastavené změny promítnou do dané-

ho číslovaného seznamu. 
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Změna úrovně číslování: vybereme odstavce, které mají být číslovány na jiné 

úrovni a v následně zobrazeném dialogovém okně pro výběr formátu číslování klepne-

me na tlačítko . Tím se zobrazí nabídka dalších úrovní ozna-

čení odstavců. 

 

 
V něm vybereme příslušnou úroveň.  

Změna úrovně číslování:  

    - přechod na nižší úroveň, 

    - přechod na vyšší úroveň. 

Zrušení číslování: kurzor umísíme do vybraného textu s číslováním a klepneme na 

ikonu . 

Víceúrovňový seznam 

Číslování odstavců nově zadávaného textu:   . Následně vkládané 

odstavce jsou automaticky číslovány. 

Přiřazení čísel odstavcům již napsaného textu: vybereme dané odstavce a pak 

  . 
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Volba formátu číslování: klepnutím na černou šipku ikony  zobrazíme nabíd-

ku, ze které můžeme vybrat jiný formát číslování klepnutím na vybranou ikonu. 
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Definování nového číselného formátu: klepneme na tlačítko 

 . Následuje zobrazení dialogového okna, ve kterém 

lze velice podrobně definovat formáty číslování na různých vnořených úrovních. 

 

 
 

Po klepnutí na tlačítko  se nastavené změny promítnou do daného číslo-

vaného seznamu. 
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Změna úrovně číslování: vybereme odstavce, které mají být číslovány na jiné 

úrovni a v dialogovém okně pro výběr formátu víceúrovňového číslování klepneme na 

tlačítko . Tím se zobrazí nabídka dalších úrovní číslování, ze 

které lze vybírat. 

 

 
 

Změna úrovně:  

    – přechod na nižší úroveň, 

    – přechod na vyšší úroveň. 

Zrušení číslování: kurzor umísíme do vybraného textu s číslováním a klepneme na 

ikonu . 
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Rámeček kolem odstavce 

Vybereme jeden nebo více odstavců, které chceme zarámovat.   . 

Klepnutím na černou šipku ikony  zobrazíme nabídku, ze které můžeme vybrat 

formát vytvářeného rámečku. 

 

 
 

Stínování 

Vybereme jeden nebo více odstavců, které chceme podbarvit stínováním.  

 . 

Klepnutím na černou šipku ikony  zobrazíme dialogové okno, ve kterém mů-

žeme vybírat standardní barvy, nebo definovat vlastní barvy stejným způsobem jako při 

výběru barvy písma v kapitole 3.3.1 Text. 
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3.3.3 Styly 

Vybereme text, který chceme formátovat vybraným stylem a pak na kartě  

ve skupině ikon  klepneme na požadovaný styl.  

 

 
 

Pomocí šipek ,  lze zobrazit další řádky předdefinovaných stylů, případně po-

mocí šipky  je možno zobrazit ucelenou nabídku všech dostupných stylů.  
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Změna stylu 

Klepnutím na černou šipku v pravém dolním rohu  skupiny ikon  je 

možno zobrazit přehled dostupných stylů. Umístěním kurzoru na konkrétní styl se vypí-

še přehled parametrů daného stylu. 

 

 
 

Klepnutím na černou šipku vedle jmenovky daného stylu je možno následně zobra-

zit dialogové okno, které slouží k předefinování parametrů daného stylu.  
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Styl písma 

Styly, které jsou označeny symbolem , obsahují parametry pro formátování písma.  

Styl odstavce 

Styly, které jsou označeny symbolem , obsahují parametry pro formátování od-

stavců. 

Styl písma a odstavce 

Styly, které jsou označeny symbolem , obsahují parametry pro formátování písma 

i odstavců. 

Kopírování formátu 

Chceme-li převzít formátování z jednoho úseku napsaného textu na jiný úsek, pak 

nejprve umístíme kurzor do textu, jehož formát chceme převzít. Následně zadáme 

   a kurzorem přejedeme text, který chceme takto přefor-

mátovat. 



 

 
  128 

3.4 Objekty 

3.4.1 Vytváření tabulek 

Vytvoření tabulky 

      

 počet řádků a sloupců vytvářené tabulky vyznačíme v následujícím okně 

pomocí myši při stisknutém levém tlačítku a posunu myší, 

 

 nebo klepneme na položku . Tím se zobrazí 

dialogové okno, ve kterém zadáme počet sloupců, řádků a další parametry 

tabulky, 

 

 
 

o nebo klepneme na položku . Zobrazení 
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kurzoru se změní do podoby tužky, kterou pomocí myši můžeme nakres-

lit libovolný tvar tabulky. 

Vkládání dat do tabulky a jejich změna 

Kurzor umístíme do požadované buňky tabulky a vložíme data, která můžeme dále 

upravovat. Přesun kurzoru mezi buňkami tabulky lze zajistit klepnutím na klávesu Tab. 

Je-li kurzor umístěn v poslední buňce tabulky vpravo dole, pak po stisknutí klávesy Tab 

se automaticky tabulka rozšíří o jeden řádek. 

Vybírání řádku, sloupce či celé tabulky 

Vybírání řádku: kurzor umístíme vlevo před daný řádek tabulky. Jakmile se kurzor 

změní ve tvar šipky, klepneme myší před řádek, který tím vybereme. 

Vybrání sloupce: kurzor umísíme nad daný sloupec tabulky. Jakmile se kurzor 

změní ve tvar šipky, klepneme myší nad sloupcem, který tím vybereme. 

Vybrání celé tabulky: kurzor umístíme nad tabulku, klepneme na ikonu , která se 

zobrazí vlevo nahoře vedle tabulky. Tím vybereme celou tabulku. 

Vkládání řádků a sloupců tabulky 

Vložení řádku: kurzor umístíme do tabulky do místa, kam chceme vložit nový řá-

dek  

   nebo . 

Vložení sloupce: kurzor umístíme do tabulky do místa, kam chceme vložit nový 

sloupec 

    nebo . 

Odstranění řádků a sloupců či celé tabulky 

Odstranění řádku: kurzor umístíme do tabulky na odstraňovaný řádek  

    . 

Odstranění sloupce: kurzor umístíme do tabulky na odstraňovaný sloupec  

    . 

Odstranění celé tabulky: kurzor umístíme do libovolné buňky tabulky  

    . 
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3.4.2 Formátování tabulek 

Šířka sloupců, výška řádků 

Na kartě  klepneme na příslušnou ikonu ze skupiny 

 
 

, 

 

nebo klepnutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny ikon  zobrazí-

me dialogové okno, ve kterém lze definovat hodnoty příslušných parametrů formátování 

tabulky.   
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Ohraničení buněk 

Na kartě  zvolíme 

 styl pera (druh čáry)  z nabídky 
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 šířku pera  z nabídky 

 

 
 

 barvu pera . Nastavení barvy se provádí stejně jako nastavení 

barvy písma, které je popsáno v odstavci Barva kapitoly 3.3.1 Text. 

 způsob ohraničení buňky  zadáme z nabídky 
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Ohraničení a stínování buněk lze provést také tak, že nejprve klepneme pravým tla-

čítkem myši do dané buňky. Zobrazí se tak následující plovoucí nabídka. 

 

 
 

Vybereme-li z této nabídky položku , pak můžeme 

ohraničení a stínování buněk tabulky nastavovat zadáním hodnot jednotlivých parame-

trů v dialogovém okně . 
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Stínování buněk 

Na kartě  klepneme na tlačítko  a z následujících nabídek opět 

standardním způsobem nastavíme barvu stínování tak, jako v odstavci Barva kapitoly 

3.3.1 Text je popsáno nastavení barvy písma. 



 

 
  135 

3.4.3 Grafické objekty 

Vkládání objektů 

Dříve než začneme do textu vkládat objekty, musíme nejprve umístit kurzor do 

místa, kam chceme daný objekt vložit. Teprve pak na kartě  zadáme vložení 

požadovaného objektu. 

Vložení obrázku:     vybereme složku a soubor s obrázkem. 

 

 
 

Vložení klipartu:     vybereme složku a požadovaný klipart. 
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Vložení obrazce:     z následující nabídky vybereme požado-

vaný obrazec. 
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Vložení obrázku SmartArt:     z nabídky vybereme požado-

vaný obrázek. 
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Vložení grafu:     pokračujeme v tvorbě grafu s využitím ta-

bulkového procesoru MS Excel. 

 

 

Vybrání objektu 

Klepnutím na objekt je objekt vybrán a současně ohraničen rámečkem se čtverečky 

v rohách i na stranách ohraničujícího obdélníku např. . 

Kopírování a přesouvání objektů 

Vybereme kopírovaný či přesouvaný objekt v daném nebo v jiném otevřeném do-

kumentu. Zadáme příkaz pro kopírování (Ctrl+C) či přesouvání (Ctrl+X). Umístíme 

kurzor na místo, kam chceme objekt zkopírovat (v daném nebo v jiném otevřeném do-

kumentu) či přesunout a zadáme klávesovou zkratku pro vložení (Ctrl+V). 

Změna velikosti objektu 

Vybereme objekt  a jeho velikost změníme pomocí myši tak, že po-

souváme příslušnými čtverečky a kolečky na hranici objektu.  

Při posunu koleček v rozích objektů se změní jak velikost výšky, tak i šířky. Podr-

žíme-li současně stisknutou klávesu Shift, pak se velikost objektu mění při zachování 
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výchozího poměru výšky a šířky.  

Při posunu čtverečků uprostřed hran se mění pouze výška nebo šířka objektu, takže 

dojde ke změně poměru výšky a šířky objektu.  

Pomocí zeleného kolečka lze objekt pootočit.  

 

Odstranění objektu 

Vybereme objekt a klepneme na klávesu Del. 

3.5 Hromadná korespondence 

3.5.1 Příprava 

Zahájení hromadné korespondence 

Hromadné zasílání dopisů  
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Otevření dokumentu pro hromadnou korespondenci 

Základním dokumentem může být libovolný dokument, ve kterém budeme zvolené 

texty nahrazovat údaji z databáze, např. jména, příjmení a adresy příjemců dopisů. 

 

 

Založení nové databáze příjemců dopisů 
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. 

V dialogovém okně změníme názvy polí vytvářené databáze podle našich požadav-

ků, např.:  
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Vybereme složku pro uložení databázového souboru, zadáme jméno souboru a klep-

neme na tlačítko . 
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Otevření existující databáze příjemců dopisů 

      

   
 

 
 

Vybereme složku, databázový soubor a klepneme na tlačítko . 
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Změna obsahu databáze 
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 Zadáme data do databáze adresátů a klepneme na tlačítko   
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 . 

Vkládání slučovacích polí 

Vybereme první slovo v dokumentu, za které budeme vkládat údaj z databáze 
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       . Místo 

původního slova Pan se vloží slučovací pole . Obdobně vložíme další slučovací 

pole. 

 

 

3.5.2 Výstupy 

Sloučení dokumentu s databází 

      

  
 

 
 

 .  
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Ukázka výstupu hromadné korespondence. 

 

 
 

Všechny vygenerované dopisy nyní tvoří jeden společný nový soubor. Každý dopis 

hromadné korespondence začíná na nové stránce. Nyní můžeme provést poslední úpra-

vy vytvořených dopisů před jejich tiskem. 

Tisk výsledků hromadné korespondence 

      

  
 

 
 

 . Následuje tisk všech dopisů. 

3.6 Příprava tiskových výstupů 

3.6.1 Nastavení 

Orientace dokumentu 
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nebo 

   

Formát papíru 

    
 

 
 

 zvolíme formát papíru, např.: 
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 . 

Okraje dokumentu 
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nebo  

    v dialogovém ok-

ně zadáme vlastní rozměry jednotlivých okrajů. 

 

 

Konec stránky 

   do dokumentu se tak vloží symbol 

, který patří mezi netisknutelné a je ho tedy možno 

zobrazit klepnutím na ikonu . 

Odstranění konce řádku provedeme tak, že vymažeme tento netisknutelný znak. 
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Záhlaví a zápatí dokumentu 

Vložení záhlaví:     .  

Vložení zápatí:     . 

Otevření existujícího záhlaví / zápatí: poklepeme na záhlaví / zápatí. 

Z otevřeného záhlaví / zápatí, lze přejít na zápatí  / záhlaví . 

Vkládání a úprava textu: do otevřeného záhlaví / zápatí lze vkládat text a vybraná 

pole standardně jako v libovolném textovém dokumentu. 

Vložení pole číslo stránky:  

      

  

 nebo     viz předcházející bod. 
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Vložení pole datum a čas:   
 

 

    

Vložení názvu souboru: 

 Pojmenování souboru:     

  zadáme název souboru  

 

 Vložení názvu souboru do otevřeného záhlaví / zápatí:   
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Zavření záhlaví / zápatí:  

3.6.2 Revize a tisk 

Kontrola pravopisu 

Při kontrole pravopisu jsou vypsána slova, ve kterých se pravděpodobně nachází 

chyba. V dialogovém okně pak můžeme chybu opravit ručně, nebo můžeme přijmout 

některou z nabízených oprav.     
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 .  

Jestliže jako slovo s chybou bylo označeno slovo, které neobsahuje chybu, pak je 

zřejmé, že toto slovo není obsaženo ve slovníku textového editoru. Můžeme jej do slov-

níku přidat a v následujících výskytech už toto slovo nebude identifikováno jako slovo 
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s chybou. 

Zobrazení náhledu dokumentu před tiskem 

   zobrazí se náhled aktuální stránky. Náhled předchá-

zejících nebo následujících stránek lze zobrazit pomocí listování mezi stránkami: 

 

 

Tisk dokumentu 

    

 počet kopií:  

 rozsah tisku:  

 
 

  

 nebo 
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 nebo  

 
 

   

   
 

 

 Kontrolní otázky a úkoly 
1. V textovém editoru Microsoft Word vytvořte dokument v rozsahu alespoň dvou 

stran. 

2. Výchozí verzi dokumentu uložte pod názvem Dokument bez formátování. 

3. Text rozčleňte do kapitol, podkapitol a odstavců. 

4. Nastavte automatické dělení slov na konci řádků. 

5. Nastavte automatické vkládání pevné mezery za jednopísmenovými předložka-

mi. 

6. Celý dokument naformátujte stylem Normální. 

7. Nadpisy hlavních kapitol naformátujte stylem Nadpis 1. 

8. Nadpisy podkapitol naformátujte stylem Nadpis 2. 

9. Důležité pojmy v textu zvýrazněte tučným písmem nebo kurzivou. 

10. V textu vytvořte číslovaný seznam nebo využijte odrážky. 

11. Do textu vložte tabulku s libovolným obsahem v rozsahu minimálně 4 sloupců a 

5 řádků. 

12. Text v záhlaví tabulky zvýrazněte vhodným naformátováním písma a barevným 

podbarvením buněk v záhlaví tabulky. 

13. Vnitřní buňky tabulky ohraničte tenkými čarami, vnější okraje tabulky a její zá-

hlaví ohraničte silnou čarou. 

14. Do textu vložte libovolný obrázek, který můžete převzít např. z internetu. 

15. Do záhlaví dokumentu vložte Vaše jméno, příjmení a název dokumentu. 

16. Do zápatí dokumentu vložte číslování stránek. 

17. Proveďte kontrolu pravopisu v celém dokumentu. 

18. Výsledný dokument uložte pod názvem Dokument po zformátování. 

19. S využitím hromadné korespondence vytvořte dopisy pro 5 různých adresátů. 

20. Výsledné dopisy uložte do svého adresáře ve formátu *.pdf. 
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 Poznámka 
V rámci samostatného studia je třeba, aby se studenti seznámili s citováním literár-

ních pramenů podle platné normy. K tomu je třeba se seznámit s platnou citační nor-

mou. Příslušné odkazy jsou uvedeny v seznamu literatury na konci tohoto učebního 

textu. 

Dalším úkolem pro samostatnou práci je zvládnutí psaní na klávesnici počítače vše-

mi deseti prsty. Odkazy na potřebné zdroje jsou opět uvedeny v závěrečném seznamu 

literatury. 

 

 Souhrn 
Po prostudování této kapitoly a po úspěšném splnění výše uvedených úkolů je čtenář 

seznámen se základními operacemi, které jsou potřebné pro zpracování textových do-

kumentů v textovém editoru Microsoft Word. Jedná se nejenom o založení nového sou-

boru, ale především o editaci a zformátování textu, vložení různých objektů, vytvoření 

hromadné korespondence a vytištění výsledných dokumentů. Veškeré operace pak stu-

dent zvládá na úrovni ECDL testování. 

Kromě toho úspěšný student dokáže správně citovat literární zdroje a zvládá psaní 

na klávesnici počítače všemi deseti. 
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4 Práce s internetem a komunikace 

 Cíle 
Hlavním cílem je získání zkušeností s prací s internetem a s využíváním elektronic-

ké pošty. Student po prostudování této kapitoly: 

 pochopí, jak se pracuje s internetem, a uvědomí si příslušná bezpečnostní rizika, 

 bude umět hledat informace na internetu a vyplňovat internetové formuláře, 

 dokáže nalezené informace ukládat a případně vkládat do dokumentů, 

 získá přehled o možnostech využívání elektronické pošty a o dalších elektronic-

kých komunikacích, 

 seznámí se s etickými a bezpečnostními pravidly pro práci s elektronickou poš-

tou, 

 bude umět vytvářet, posílat, přijímat a přeposílat elektronickou poštu i s přílo-

hami a zvládne i jejich tisk, 

 bude umět efektivně využívat elektronickou poštu včetně třídění zpráv. 

 Časová náročnost 
2 hodiny základního studia plus individuálně další čas na procvičení. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 internet 

 www 

 internetová adresa 

 hypertext 

 počítačové viry 

 firewall 

 internet. vyhledávač 

 e-mail 

 SMS 

 VoIP 

 příloha el. zprávy 

 phishing 

 virtuální komunita 

 elektronický podpis 

 distribuční seznamy 

 

4.1 Internet 

4.1.1 Základní pojmy 

Internet 

Celosvětový systém počítačových sítí, které jsou vzájemně propojeny. Slouží ke 

komunikaci mezi jednotlivými počítači. 

World Wide Web (WWW) 

Jedna z mnoha služeb internetu, kde prostřednictvím hypertextových odkazů jsou 

propojeny textové, grafické a multimediální soubory. 

Důležité pojmy 

Internet Service Provider (ISP): poskytovatel připojení na internet. Firma, nebo 

společnost, která je zaměřená na přenos dat a zprostředkovává přístup do internetu. 
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Uniform Resource Locator (URL): jednotný lokátor zdrojů, internetová adresa. 

Definuje umístění informací (souborů či služeb) na internetu, a to pomocí řetězce znaků 

s přesně definovanou strukturou. 

Hyperlink – hypertextový odkaz: text, obrázek, graf apod. Ukážeme-li na něj uka-

zatelem myši, pak se tento ukazatel změní do tvaru ruky a po klepnutí na hypertextový 

odkaz se zobrazí stránka, na kterou tento odkaz ukazuje. 

Hypertext: nelineární text, který umožňuje pomocí hypertextových odkazů přechá-

zet mezi jednotlivými soubory a službami, které se nacházejí na internetu. 

Internetová adresa 

Princip tvorby a struktura adresy např.: http://www.uhk.cz/cs-

cz/Stranky/default.aspx 

 http – protokol, standard, podle kterého se řídí komunikace mezi počítači,  

 www – server,  

 uhk – doména druhého řádu, 

 cz – generická doména (doména nejvyššího řádu), 

 cs-cz/Stranky/default.aspx – umístění konkrétní stránky na serveru. 

Internetový prohlížeč 

Aplikace (počítačový program), která umožní prohlížet stránky internetu a pohybo-

vat se mezi nimi. Nejčastěji používané prohlížeče jsou Google Chrome, Internet Explo-

rer, Maxthon, Mozilla Firefox, Nescape Navigator, Opera, Safari. 

Internetový vyhledávač 

Aplikace, která na základě zadaného klíčového slova vyhledá na internetu stránky, 

které obsahují hledanou informaci, a vypíše seznam odkazů na tyto nalezené stránky. 

Informační kanály 

Really Simple Syndication feed (RSS): informační kanály RSS. Po přihlášení ke 

zvolenému informačnímu kanálu získá uživatel možnost pravidelného stahování infor-

mací z daného kanálu, kterým může být např. některý ze zpravodajských kanálů 

s čerstvými novinkami. 

Stahování souborů z internetu 

Podcast: služba pro zveřejňování a automatické stahování zvukových nahrávek a 

videoklipů z internetu. Jedná se o formu audio či video RSS. 

4.1.2 Bezpečnostní hlediska 

Bezpečné internetové stránky 

Https – šifrovaný přenos dat s využitím protokolu HTTP a šifrovacích programů, 

které slouží ke zvýšení ochrany dat před jejich zneužitím, odposloucháváním apod. 

Digitální certifikát internetové stránky 

Šifrovací klíč, který definuje způsob šifrování dat. Je vydaný certifikační autoritou, 

která ručí za pravdivost údajů. Digitální certifikát slouží k ověření bezpečného spojení 

s majitelem tohoto klíče. 

http://www.uhk.cz/cs-cz/Stranky/default.aspx
http://www.uhk.cz/cs-cz/Stranky/default.aspx
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Šifrování 

Encryption: šifrování – uložení dat v kódu, který není standardním způsobem čitel-

ný, takže data jsou čitelná až po dešifrování odpovídající aplikací. 

Nebezpečné programy 

Počítačové viry: programy, které se mohou samy šířit a ukládat do dalších souborů, 

které svým napadením infikují. 

Počítačové červy: počítačové programy, které jsou schopny rozesílat svoje vlastní 

kopie na další počítače připojené do počítačové sítě. 

Trojské koně: samostatné aplikace nebo části programů, které vykonávají škodlivou 

činnost, s níž uživatel nesouhlasí. Může se jednat o programy, které kromě užitečných 

činností vykonávají i činnosti škodlivé. 

Spyware: programy, které prostřednictvím internetu odesílají data z počítače, čímž 

ho vykrádají. 

Malware: zákeřný software, který byl vytvořen proto, aby vnikl do cizího počítače a 

v něm způsobil škody v počítačovém systému. Jedná se o obecné souhrnné označení 

programů s uvedenými vlastnostmi. 

Antivirový program 

Program, který slouží k odhalení nebezpečných programů. Vzhledem k neustálému 

vývoji nebezpečných programů je třeba také pravidelně aktualizovat virové databáze 

antivirového programu. 

Firewall 

Aplikace, které od sebe oddělují dvě počítačové sítě a slouží jako ochrana proti ne-

žádoucímu přístupu k počítači z počítačové sítě, která není zcela důvěryhodná. 

Zabezpečení přístupu do počítačových sítí 

Vložení uživatelského jména a hesla, které je třeba pravidelně obměňovat. 

Rizika vyplývající z připojení na internet 

Úmyslné vylákání osobních informací, násilnictví, obtěžování, zaměření se útočníků 

na uživatele internetu. 

Rodičovská kontrola přístupu dětí na internet 

Osobní dohled, omezení přístupu na vybrané internetové stránky, omezení hraní ur-

čitých her, omezení doby používání počítače. 
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4.2 Použití internetového prohlížeče 

4.2.1 Základní prohlížení 

Spuštění prohlížeče Internet Explorer 

Klepneme na ikonu  

nebo klepneme na ikonu     

  

Ukončení internetového prohlížeče Internet Explorer 

Klepneme na tlačítko . 

Zobrazení internetové stránky 

Do panelu adresy zadáme URL hledané stránky a klepneme na klávesu Enter. 

Zobrazení internetové stránky v novém okně 

V internetovém prohlížeči umístíme kurzor do prázdného čtverce vpravo od posled-

ní zobrazené záložky . Ve čtverci se zobrazí ikona s hvězdičkou, na kterou klep-

neme   

nebo stiskneme klávesou kombinaci Ctrl+T a do panelu adresy zadáme URL nové 

stránky. 

Panel adresy 

 slouží pro zadávání adresy vyhledávané 

internetové stránky. 

 Najít: umožňuje vyhledat požadovanou stránku. 

 Zobrazit: automatické dokončování psaní adresy vyhledávané stránky. 

 Obnovit: opětovné načtení stránky (odstranění chyb v načítání stránky). 

Zastavení stahování obsahu internetové stránky 

Klepneme na tlačítko s červeným křížkem  nebo stiskneme tla-

čítko Esc. 



 

 
  163 

Aktualizace obsahu internetové stránky 

Pravým tlačítkem myši klepneme na stránku, jejíž obsah chceme aktualizovat, a 

v zobrazené nabídce klepneme na položku 

. 

 

 
 

Ikony v panelu nástrojů 

 Zpět: návrat na předcházející stránku. 

 Vpřed: po předcházejícím stisknutí ikony  Zpět umožní stisknutí ikony 

 Vpřed návrat na původní stránku. 

 Domů (Alt+Home): návrat na domovskou stránku. 

 Oblíbené (Alt+C): zobrazí seznam adres oblíbených stránek. 
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 Nástroje (Alt+X): zobrazí nabídku nástrojů pro operace jako je tisk, ukládání 

apod. 

Klepnutím na hypertextový odkaz zobrazíme další prohlíženou stránku. 

Práce s nápovědou 

Nápovědu lze kdykoliv vyvolat klepnutím na klávesu F1. Tím se otevře nové okno, 

ve kterém můžeme vyhledat potřebnou odpověď na náš dotaz. 

 

 

4.2.2 Nastavení 

Nastavení domovské stránky  

Nejprve zobrazíme internetovou stránku, kterou chceme mít nastavenu jako domov-

skou stránku. 

Potom na panelu nástrojů klepneme na ikonu Nástroje . V zobrazené nabídce 

klepneme na položku . 
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V dialogovém okně  na kartě  klepneme na tlačítko 

. 

 

 

Historie navštívených internetových stránek  

Zobrazení historie navštívených internetových stránek zajistíme tak, že na panelu 

 

 
 

klepneme na tlačítko . 

Celou historii navštívených internetových stránek vymažeme tak, že po výše uve-

deném zobrazení historie klepneme na položku . 
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Část historie navštívených internetových stránek vymažeme tak, že nejprve 

v panelu adres klepneme na modrou šipku. 

 

 
 

Zobrazíme tak panel, ve kterém jsou uvedeny adresy naposledy navštívených inter-

netových stránek, a to v části Historie.  

 

 
 

Klepnutím na černou šipku vedle hesla Historie 

 

 
 

zobrazíme podrobný seznam naposledy otevíraných internetových stránek 

 

 
 

Po umístění kurzoru na název konkrétní stránky, se zobrazí okno s úplnou adresou 

dané stránky. Chceme-li konkrétní odkaz z historie vymazat, pak umístíme kurzor na 

křížek u daného odkazu. Křížek změní svoji barvu na červenou a po klepnutí na něj bu-

de tento odkaz z historie vymazán. 
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Blokace vyskakovacích oken 

V internetovém prohlížeči klepneme na tlačítko . Zobrazí se nabídka skrytých 

položek. 

 

 
 

 V ní klepneme na položku  a z následující nabídky 

vybereme požadovaný příkaz. 

Zakázání a povolení odesílání a čtení identifikačních dat  

Mezi internetovými servery a počítačem uživatele internetu (cookies) dochází k pře-

nosu dat, který můžeme ovlivnit: na panelu nástrojů klepneme na ikonu Nástroje . 

V zobrazené nabídce klepneme na položku . 
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V dialogovém okně  

 

 
 

na kartě  posuneme jezdcem nahoru, pokud chceme zakázat odesílání 

a čtení identifikačních dat, nebo naopak jezdec posuneme dolů, chceme-li odesílání a 

čtení identifikačních dat povolit. Pak klepneme na tlačítko . 
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Vymazání vyrovnávací paměti se soubory staženými z internetu 

      . 

 

 

Zobrazit a skrýt panely nástrojů 

Po klepnutí pravým tlačítkem myši v záhlaví okna Internet Exploreru se zobrazí 

plovoucí nabídka, a to ve zkrácené nebo v rozšířené formě. Záleží na umístění kurzoru 

myši.  
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Zkrácená forma. 

 

 
 

Rozšířená forma. 

 

 
 

V nabídce pak zaškrtnutím zvolíme nastavení vzhledu okna Internet Exploreru. 

4.2.3 Navigace 

Použití hypertextového odkazu 

Hypertextový odkaz může být tvořen např. textem či grafickým prvkem. Posuneme-

li kurzor myši nad hypertextový odkaz, pak se ukazatel myši (šipka) změní v symbol 

ruky. V tom okamžiku klepneme na hypertextový odkaz. Tím dojde k přechodu na no-

vou www stránku. 

Pohyb mezi navštívenými internetovými stránkami 

K tomuto pohybu použijeme ikony  a  z panelu nástrojů. 
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Přechod na domovskou stránku 

Přechod zajistíme klepnutím na ikonu ve tvaru domečku na panelu nástrojů  

 

 
 

nebo zadáme příslušnou klávesovou kombinaci Alt+Home. 

Zobrazení již navštívených internetových stránek 

Využijeme zobrazení historie navštívených stránek – viz předcházející kapitola. 

4.2.4 Záložky 

Vytvoření nové záložky 

V hlavní nabídce  klepneme na položku 

  ,  

nebo zadáme klávesovou zkratku Ctrl+T. 

Zobrazí se okno s nejčastěji navštěvovanými internetovými stránkami. Klepnutím na 

symbol zvolené stránky vytvoříme novou záložku dané stránky, např. pro UHK: 

 

 
 

se tak vytvoří nová záložka . 

Vymazání existující záložky 

V hlavní nabídce:   , 

nebo zadáme klávesovou zkratku Ctrl+W, 

nebo kurzorem myši ukážeme na zvolenou záložku a klepneme na červený křížek 

záložky. . 
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4.3 Práce s internetem 

4.3.1 Formuláře 

Vyplňování internetových formulářů 

Internetové formuláře obsahují základní ovládací prvky, které lze dokladovat např. 

na formuláři pro vyhledávání vlakových spojů v systému IDOS. 

 

 
 

Záložky jednotlivých karet: 

 

 
 

Hypertextový odkaz pro přechod na jinou internetovou stránku:  

 

 
 

Textová pole, do kterých lze vkládat příslušné texty: 

 

 
 

Zaškrtávací políčka (může být zaškrtnuto libovolný počet políček, včetně žádné-

ho): 
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Šipky pro nastavení požadovaného data a času: 

 

 
 

Po klepnutí na hypertextový odkaz ve tvaru ikony  se otevře nový formulář, ve 

kterém lze klepnutím zvolit požadované datum.  

 

 
  

Radiová tlačítka (vždy je vybráno právě jedno jediné tlačítko): 

 

 

Odesílání formulářů 

Tlačítko pro odeslání formuláře k jeho zpracování:  

4.3.2 Vyhledávání 

Výběr internetového vyhledávače 

Internetový vyhledávač je program, který na základě zadaného hesla (klíčového slo-

va) vyhledá internetové stránky, které danému heslu odpovídají. Mezi oblíbené vyhle-

dávače patří např.: 

 Google: http://www.google.cz/  

 Seznam: http://www.seznam.cz/  

 Yahoo: http://www.yahoo.com/  

 Altavista: http://www.altavista.com/  

Vyhledání požadované informace 

Do textového pole spuštěného vyhledávače zadáme požadované heslo, případně 

s upřesňujícím textem. Úspěšnost vyhledání závisí na vhodně zadaném heslu. Chceme-

li vyhledat stránky, které obsahují přesné znění textu, pak tuto frázi zadáme do uvozo-

vek. Chceme-li naopak vynechat stránky, které obsahují konkrétní heslo, pak před toto 

heslo zadáme pomlčku (bez mezery). 

http://www.google.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
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Internetové encyklopedie 

Zadáním hesla Encyklopedie do vyhledávače můžeme získat řadu odkazů na kon-

krétní internetové encyklopedie, např.: 

 

 
Nebo získáme odkazy na skupiny encyklopedií. 
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Internetové slovníky 

Můžeme postupovat stejným způsobem jako v předcházejícím vyhledávání interne-

tových encyklopedií.  

Můžeme také např. ve vyhledávači Google klepnutím na položku otevřít 

rozbalovací nabídku a z ní vybrat Překladač. 

 

 
 

Klepnutím na tlačítko  otevřeme nabídku jazyků, ze kterých chceme 

provádět překlad.  

 

 
 

Obdobně lze definovat i cílový jazyk, do kterého bude daný text přeložen. 
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4.4 Výstupy z internetu 

4.4.1 Ukládání souborů 

Uložení internetové stránky jako souboru na disk 

  .  

V následující rozbalovací nabídce klepneme na položku 

.  

 

 
 

Další postup je stejný jako při ukládání libovolného jiného souboru. 

Stahování souborů z internetu 

Na internetových stránkách se mohou nacházet hypertextové odkazy na libovolné 

soubory. Klepnutím na příslušný odkaz otevřeme dialogové okno pro ukládání souborů, 

ve kterém můžeme definovat název souboru a složku, do které soubor uložíme.  

Kopírování textů, obrázků, URL do dokumentů 

Pomocí myši standardním způsobem na internetové stránce vyznačíme objekty, kte-

ré chceme kopírovat a dále postupujeme jako při kopírování objektů např. mezi dvěma 

textovými soubory. 

4.4.2 Příprava a tisk 

Příprava internetové stránky k tisku 

  .  
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V následující rozbalovací nabídce klepneme na položku 

.  

 

 
 

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžeme nastavit nejenom orientaci tisku 

stránky na šířku či na výšku, ale i další parametry. 
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Zobrazení náhledu stránky před tiskem 

  .  

V následující rozbalovací nabídce klepneme na položku 

.  

Zobrazí se okno, ve kterém vidíme výslednou podobu tisknuté stránky. 
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Tisk internetových stránek 

  .  

V následující rozbalovací nabídce klepneme na položku 

.  

V následujícím dialogovém okně zadáme požadavek na tisk všech stránek, nebo 

jedné konkrétní stránky, případně pouze na tisk vybrané části stránky. Vlastní tisk spus-

tíme klepnutím na tlačítko . 

 

 

4.5 Elektronická komunikace 

4.5.1 Základní pojmy 

E-mail 

Elektronická pošta představuje zasílání souborů prostřednictvím počítačových sítí 

mezi jednotlivými počítači odesilatele a příjemce této pošty. 

Adresa elektronické pošty 

Adresa se skládá ze dvou částí, které jsou spojeny znakem @. Před tímto znakem 

bývá uvedeno konkrétní označení majitele příslušné adresy, za tímto znakem je uvedena 

adresa instituce, v rámci které se nachází konkrétní adresa. Jako ukázku lze uvést: jme-

no.prijmeni@uhk.cz V adrese je možno použít pouze písmena anglické abecedy, číslice 

a tečku. 

mailto:jmeno.prijmeni@uhk.cz
mailto:jmeno.prijmeni@uhk.cz


 

 
  180 

Short Message Servise (SMS) 

Krátká textová zpráva. 

Voice over Internet Protocol (VoIP) 

Přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím internetového protokolu. Jedná se o 

telefonování po internetu. 

Instant Messaging (IM) 

Komunikace v reálném čase. Komunikace prostřednictvím počítačových sítí 

s nízkými finančními náklady a s možností bezprostředního posílání souborů dat. 

Online (virtual) community 

Virtuální společenství (komunity) představují internetové stránky zájmových skupin, 

internetová fóra, diskusní místnosti, sdružení hráčů internetových her apod. 

 

4.5.2 Bezpečnostní hlediska 

Nevyžádané a podvodné zprávy 

Vzhledem k nekontrolovatelnému šíření adres elektronické pošty existuje nebezpečí 

přijetí nevyžádané pošty, případně i přijetí podvodné zprávy. Proto je třeba svoji adresu 

předávat pouze důvěryhodným osobám či institucím. 

Phishing 

Podvodná technika elektronické komunikace, jejímž účelem je získání citlivých úda-

jů adresáta. Jedná se např. o získání rodného čísla, hesla k bankovnímu účtu apod. Au-

toři těchto podvodů často vytvářejí internetové stránky, které jsou velice podobné ofici-

álním stránkám institucí, jako jsou banky, které v rámci přihlašování vyžadují od uživa-

tele zadání hesla. Podvodně vylákané heslo pak útočníkům umožní např. vybrat finance 

z daného účtu. 

Šíření virů 

Otevření elektronické pošty a zvláště její přílohy od neznámého odesilatele může 

způsobit zavirování počítače adresáta. Proto podezřelé zprávy je třeba okamžitě odstra-

nit. 

Elektronický (digitální) podpis 

Jedná se o oficiálně zaregistrovaný kód uživatele elektronické komunikace, který 

odesilatel připojí k elektronické zprávě a tím potvrdí svoji totožnost. Elektronický pod-

pis je využíván např. při komunikaci se státními institucemi. 

4.5.3 Teorie 

Výhody komunikace elektronickou poštou 

Především se jedná o rychlost přenosu informací při nízkých finančních nákladech, a 

to bez ohledu na vzdálenost mezi odesilatelem a adresátem elektronické pošty. 
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Etiketa práce s elektronickou poštou 

Do pole  zadáváme vždy stručný a přesný název, který identifikuje odesíla-

nou zprávu. 

Na doručené zprávy vždy stručně a jasně odpovídáme. 

Zprávy odesíláme bez gramatických chyb. 

Problémy při odesílání příloh elektronické pošty 

Elektronická pošta má vždy omezení velikosti souborů, které zasíláme jako přílohu 

zprávy. Tento problém lze někdy vyřešit rozdělením velkého souboru do několika ma-

lých souborů, případně zkomprimováním souboru.  

Jednou z ochran před šířením virů je odmítnutí příjmu zprávy s přílohou, která obsa-

huje spustitelný soubor. Toto odmítnutí je automaticky generováno na straně příjemce 

elektronické pošty. Spustitelné soubory lze zasílat pouze po jejich zkomprimování a 

zazipování. 

Adresáti elektronických zpráv 

Komu: při odesílání elektronické pošty vždy zadáme adresu toho, komu chceme 

zprávu zaslat.  

Kopie: současně můžeme zadat adresu toho, komu chceme zaslat kopii zprávy je-

nom pro informaci.  

Skrytá adresa: adresu příjemce kopie zprávy lze zadat také skrytě tak, že ji ostatní 

příjemci zprávy nevidí.  

Ve všech výše uvedených případech se nemusí jednat vždy pouze o jednoho adresá-

ta, ale do příslušného vstupního pole můžeme zapsat adresy více příjemců zprávy či její 

kopie. 

4.6 Použití elektronické pošty 

4.6.1 Posílání zpráv 

Spuštění prohlížeče elektronické pošty 

Poklepeme na ikonu , je-li zobrazena na Ploše monitoru, 

nebo klepneme na ikonu   , 

nebo klepneme na ikonu     

  . 

Ukončení práce s prohlížečem elektronické pošty 

Klepneme na tlačítko  v pravém horním rohu okna prohlížeče elektronické 

pošty. 
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Vytvoření nové zprávy 

Klepneme na ikonu . 

V zobrazeném dialogovém okně vyplníme příslušné položky. 

 

 

Zadání adres příjemců zprávy 

 zadáme adresu příjemce zprávy. 

 zadáme adresu příjemce kopie zprávy, nemusí být vy-

plněna. 

Jestliže editační pole pro zadávání skryté adresy není zobrazeno, pak zadáme 

    . Do editačního pole napíšeme 

adresu skrytého příjemce zprávy. Ostatní příjemci adresu tohoto příjemce nevidí. 

Poznámka: ve všech řádkách můžeme zadávat i více adres, které vzájemně oddělíme 

středníkem.  
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Adresy můžeme také vybírat ze seznamu adres, který zobrazíme klepnutím na libo-

volné z tlačítek , ,  nebo . 

 

 
 

Zvolenou adresu příjemce vybereme klepnutím na ni a následně na příslušné tlačítko 

 

 
 

Postupně tak můžeme zadat libovolný počet adres příjemců, které se automaticky 

přepisují do odpovídajících editačních polí vedle stisknutého tlačítka. Zadávání ukon-

číme klepnutím na tlačítko . 

Zadání názvu zprávy 

Do pole  zadáme stručný a výstižný název zprávy, ze kterého 

je zřejmý její obsah. Nikdy neodesíláme zprávy bez jejich pojmenování. 

Zadání textu zprávy 

Do vstupního pole napíšeme text zprávy.  

Do zprávy můžeme také vložit text, který zkopírujeme z libovolného jiného elektro-

nického zdroje standardním způsobem, a to zpravidla po vybrání textu zadáme kláveso-

vou kombinaci Ctrl+C a po umístění kurzoru do vytvářené zprávy zadáme klávesovou 

kombinaci Ctrl+V. 
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Připojení přílohy ke zprávě 

Na panelu nástrojů klepneme na tlačítko . 

V dialogovém okně zadáme úplnou cestu k přikládanému souboru, tj. zadáme název 

složky a jméno souboru. 

 

 
 

Klepneme na tlačítko . 

Následně můžeme stejným způsobem vybrat další přílohy. 

Odstranit přílohu ze zprávy 

Pokud jsme omylem připojili ke zprávě přílohu, kterou nechceme adresátovi zprávy 

odeslat, pak ji ze zprávy odstraníme tak, že ji nejprve označíme klepnutím na její jméno 

 a pak stiskneme klávesu Delete. 

Uložení rozpracované zprávy 

Potřebujeme-li přerušit psaní zprávy, pak ji v rozpracovaném stavu můžeme uložit 

      .  
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V následujícím dialogovém okně vybereme požadovanou složku a klepneme na tla-

čítko . 

 

 

Kontrola gramatiky 

Před odesláním zprávy provedeme kontrolu pravopisu.   . Je-li 

text bez chyby, pak se zobrazí okno s informací o úspěšně provedené kontrole.  
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V opačném případě se zobrazí okno s vyznačenou chybou a s návrhy možných řeše-

ní. 

 

 

Nastavení příznaků zprávy 

Před odesláním je možno následujícími postupy nastavit příznaky zprávy, které ur-

čují především její důležitost a termín zpracování.  
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  . Zobrazí se dialogové okno, ve kterém lze nastavit pří-

znaky zprávy. 

 

 

Odeslání zprávy 

Zprávu odešleme klepnutím na tlačítko . 

4.6.2 Přijímání zpráv 

Význam ikon u zpráv 

 – nepřečtená zpráva. 

 – přečtená zpráva. 

 – zpráva, na kterou jste již dopověděli, resp. jste ji přeposlali dál. 

 – zpráva s přílohou. 

Otevření zprávy elektronické pošty 

Klepneme na tlačítko  pro otevření složky 

s doručenými zprávami. V seznamu zpráv najdeme tu, kterou chceme otevřít. Klepnu-

tím na název zprávy zobrazíme text zprávy ve vedlejším okně prohlížeče elektronické 

pošty jako náhled zprávy. Poklepáním na název zprávy otevřeme zprávu v novém sa-
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mostatném okně. 

Čtení přílohy 

Jestliže otevřená zpráva obsahuje přílohy, pak jednotlivé přílohy otevřeme poklepá-

ním na jejich název. Automaticky se otevře příslušná aplikace, ve které se zobrazí daná 

příloha. Po prohlédnutí přílohy uzavřeme aplikaci a tak se vrátíme zpět do prohlížeče 

elektronické pošty. 

Uzavření zprávy elektronické pošty 

Klepneme na tlačítko  v pravém horním rohu okna se zprávou. 

Odpověď na zprávu 

 – odpověď je zaslána odesilateli zprávy, přílohy se zpět nezasílají. 

 – odpověď je zaslána odesilateli i všem příjemcům původní zprávy, pří-

lohy se zpět nezasílají. 

V obou případech jsou automaticky vyplněny položky Komu a Předmět. V okně je 

text původní zprávy, ke kterému připíšeme odpověď. Vše lze editovat, takže odpověď 

může, ale také nemusí, obsahovat text původní zprávy. 

Předání zprávy dalšímu adresátovi 

 – je nutno zadat adresu nového příjemce či příjemců zprávy. Přeposílanou 

zprávu můžeme opět editovat a doplnit o svůj další komentář. Přílohy původní zprávy 

se automaticky přeposílají novému příjemci či příjemcům. 

Uložení příloh 

Klepnutím pravým tlačítkem myši na název přílohy zobrazíme plovoucí nabídku, ve 

které zvolíme další postup. 
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 - uložení dané přílohy standardním způsobem jako při 

ukládání jakýchkoliv souborů. 

 - uložení všech příloh zprávy standardním způsobem. 

Tisk zprávy 

Na panelu nástrojů klepneme na položku   . 

 

 
 

Automaticky se zobrazí náhled zprávy před tiskem. Jsme-li s náhledem spokojeni, 

klepneme na tlačítko . 

Chceme-li změnit způsob tisku, pak klepneme na tlačítko . Zobrazí 

se dialogové okno, ve kterém můžeme provést příslušné změny před tiskem. Pak klep-

neme na tlačítko . 

4.6.3 Zlepšení efektivity práce 

Přidávat a odstraňovat zobrazovaná pole v seznamu doručených zpráv 

Pravým tlačítkem myši klepneme na položku, která definuje způsob uspořádání 

zpráv     

.  
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Tím zobrazíme dialogové okno, ve kterém lze nastavit položky, které budou u jed-

notlivých zpráv zobrazovány v seznamu doručených zpráv. 

 

 

Odpověď na zprávu s nebo bez původní zprávy 

Při odpovídání můžeme libovolně editovat původní i nový text zprávy, takže původ-

ní text např. lze zcela odstranit. 

Příznak zprávy 

Příznaky zprávy můžeme nastavovat a odstraňovat stejným způsobem jako při tvor-

bě nové zprávy. 

Označení přečtené a nepřečtené zprávy 

Chceme-li změnit označení přečtené či nepřečtené zprávy, pak na kartě  

klepneme na položku . Aktuální označení se změní v opačné. 

Panely nástrojů 

Při minimalizaci pásu karet s panely nástrojů klepneme pravým tlačítkem myši na 

pás karet a v zobrazené plovoucí nabídce klepneme na nezaškrtnutou položku 

. Zůstanou zobrazeny pouze názvy 

karet.  

Chceme-li naopak vrátit původní úplné zobrazení, pak v plovoucí nabídce klepneme 

na zaškrtnutou položku . 
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Nápověda 

Potřebujeme-li získat nápovědu, pak standardním způsobem otevřeme dialogové 

okno nápovědy stisknutím klávesy F1. 

4.7 Správa zpráv elektronické pošty 

4.7.1 Organizace 

Vyhledávání zpráv 

Otevřeme složku se zprávami a do pole  

zadáme text, který chceme vyhledat. Může se jednat o jméno příjemce či odesilatele 

zprávy nebo také o text, který se ve zprávě nachází. Po stisknutí klávesy Enter se pro-

hledá daná složka zpráv a zobrazí se vyhledané zprávy s vyznačeným nalezeným zada-

ným textem. 

Řazení zpráv 

Zprávy můžeme řadit podle odesilatele, předmětu, data atd. Otevřeme složku se 

zprávami a klepneme na tlačítko . V zobrazené 

plovoucí nabídce zvolíme způsob řazení zpráv. 

 

 
 

Chceme-li obrátit pořadí řazení zpráv, pak na kartě  klepneme na tlačít-

ko . 
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Složky pro ukládání zpráv 

Zprávy jsou automaticky ukládány do základních složek 

 Doručená pošta 

 Koncepty 

 Odeslaná pošta 

 Odstraněná pošta 

Kromě standardních složek je možno vytvořit vlastní uživatelské složky a do nich 

ukládat archivované zprávy. 

Vytvoření složky 

Na kartě  klepneme na nástroj . V dialogovém okně zadáme název 

nové složky, její umístění v rámci stromové struktury složek a klepneme na tlačítko 

. 

 

 

Odstranění složky 

Klepneme na složku, kterou chceme odstranit a stiskneme klávesu Delete. 

Přesouvání zpráv 

Přesouvání zpráv mezi složkami. 

 Přesun pomocí myši: ukazatelem myši ukážeme na přesouvanou zprávu, stisk-

neme a necháme stisknuté levé tlačítko myši, přesuneme ukazatel myši nad cílo-

vou složku a uvolníme stisknuté tlačítko myši. 

 Přesun pomocí kláves: přesouvanou zprávu označíme klepnutím na její název, 
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zadáme klávesovou zkratku Ctrl+X, přemístíme kurzor do cílové složky a zadá-

me klávesovou zkratku Ctrl+V. 

Vymazání zprávy 

Klepnutím na název zprávy danou zprávu označíme, případně můžeme současně 

označit i více zpráv. Na kartě  klepneme na nástroj  nebo stiskneme 

klávesu Delete. Zpráva se přesune do složky Odstraněná pošta. 

Obnovení vymazané zprávy 

Ve složce  označíme zprávu, kterou chceme obnovit. Na kartě 

 klepneme na nástroj   . 

V zobrazeném dialogovém okně vyznačíme cílovou složku pro přesunutí obnovované 

zprávy a klepneme na tlačítko . 

 

 

Definitivní odstranění vymazané zprávy 

Otevřeme složku . Klepnutím na název zprávy danou zprávu 

označíme, případně můžeme současně označit i více zpráv. Na kartě  klepneme 

na nástroj  nebo stiskneme klávesu Delete.  
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V zobrazeném dialogovém okně klepneme na tlačítko . 

 

 
 

 

 Kontrolní otázky 
1. Co znamená zkratka www? 

2. Jakou strukturu mají internetové adresy? 

3. Jaká rizika souvisejí s prací na internetu? 

4. Co to je firewall? 

5. Jak se zabezpečuje přístup do počítačových sítí? 

6. Jaké znáte internetové vyhledávače? 

7. Jak vyhledáte např. předpověď počasí na příští den? 

8. Co to je hypertextový odkaz? 

9. Co to je domovská stránka? 

10. Vytiskněte si jízdní řád hromadné dopravy pro cestu z Vašeho domova na uni-

verzitu. 

11. Jakou strukturu mají adresy elektronické pošty? 

12. Co to jsou virtuální komunity? 

13. Jaká jsou bezpečnostní rizika při přijímání elektronické pošty? 

14. Otevřete aplikaci pro komunikaci elektronickou poštou a vytvořte novou zprávu. 

15. Ke zprávě přiložte soubor, který chcete zaslat svému známému a vše odešlete. 

16. Přijměte doručenou zprávu, napište odpověď a odešlete ji. 

17. Otevřete přílohu v doručené poště a její obsah vytiskněte. 

18. Seřaďte zprávy doručené pošty abecedně podle jmen odesilatelů zpráv. 

19. Vymažte zprávy, které již dál nebudete používat. 

20. Vytiskněte text doručené zprávy a ukončete práci s aplikací pro komunikaci 

elektronickou poštou. 

 

 Souhrn 
Po prostudování této kapitoly a úspěšného zodpovězení všech výše uvedených otá-

zek a splnění zadaných úkolů je čtenář seznámen se základy práce na internetu a 

s elektronickou komunikací. Je si vědom bezpečnostních rizik této práce. Umí si na in-

ternetu vyhledat potřebné informace. Zvládá vytváření, přijímání a odesílání zpráv elek-

tronické pošty. 

Veškeré činnosti zvládá na úrovní ECDL testování. 
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