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1. Služby informačních sítí 

1.1 Co je to internet? 

Internet – je velice specifická počítačová síť. Specifická je především svojí 

rozsáhlostí, spektrem poskytovaných moţností a vnitřní neuspořádaností. Nic z toho, 

nás jakoţto koncové uţivatele ale nemusí zajímat. Běţný uţivatel nemusí znát princip 

komunikace mezi jednotlivými stroji, ani ho nemusí roztrpčovat skutečnost, ţe neví, 

kam zařadit slůvko packet. Jediné, co uţivatel vědět musí, je, jak internet pouţívat a mít 

tušení, kde všude mu můţe internet výrazným způsobem zpříjemnit ţivot. 

Z hlediska koncového 

uţivatele je internet médium. 

Podobně jako knihy, časopisy, 

CD či DVD. Jen jeho rozsah je, 

oproti dnes tradičnějším médiím, 

někde větší a někde zase menší. 

Internet slouţí především 

ke komunikaci a to jak ke 

komunikaci nepřímé, tak přímé. 

Komunikace nepřímá se 

vyznačuje tím, ţe někdo chce 

uveřejnit nějakou informaci 

(textovou, hudební či 

obrazovou). Tuto informaci na 

internetu uveřejní a čeká, ţe 

kdyţ někdo tuto informaci bude potřebovat, tak si ji najde a zpracuje.  

Nepřímou komunikaci tak lze přirovnat 

k novináři, který napíše článek a ten publikuje 

v nějakém periodiku. A čtenář, který hledá 

informaci, která se v tomto článku vyskytuje, si 

zajde do knihovny, kde vyhledá příslušný časopis 

a v něm článek, který si přečte či pro svoji 

potřebu okopíruje a odnese domů. 

Komunikace přímá více připomíná 

rozhovor či dopisování (ve dvou či více lidech 

najednou), tak jak ho známe z kaţdodenního 

ţivota. Jedná se o princip, kdy buďto můţete 

někoho aktivně vyhledat (svého známého, jeţ 

vám poskytne na sebe elektronický kontakt, či 

někoho cizího, se kterým vás pojí společný zájem 

atd.) a s ním pak můţete komunikovat za pomoci 

elektronické pošty či v reálném čase. Nebo se 

 

Obrázek 1: Počet uživatelů internetu v milionech 

Slovníček 

Počítačová síť – dva a více počítačů, 
jež jsou vzájemně propojeny. Díky 
tomuto propojení mohou jejch uživatelé 
mezi sebou komunikovat, posílat si 
dopisy, sdílet soubory, nebo hrát 
společně hry. 

Internet – velké množství vzájemně 

propojených počítačů. Dělí se na 
počítače klientské a serverové. 

Klientský počítač – to je počítač, se 
kterým pracuje koncový uživatel. Tento 
počítač může být do internetu zapojen 
pouze krátkodobě.  
Z tohoto počítače uživatel komunikuje 
s ostatními počítači v internetu. 

Server – počítač trvale připojený do 
internetu. Tento počítač se buď  
částečně zajišťuje chod sítě, nebo 
klientským počítačům poskytuje 
informace či služby. 
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můţete zapojit do nějaké jiţ existují konference či diskusní skupiny. 

Pokud se podíváme na Obrázek 1: Počet uživatelů internetu v milionech 

nemůţeme si nevšimnout, ţe internet se stal rozšířenou a všeobecně pouţívanou 

technologií jen před několika málo lety. Takţe se v něm stále celá řada věcí vyvíjí a 

mění.  

Proto tento učební text je třeba brát s rezervou. Neboť internet je stále ve věku 

toho nejbouřlivějšího mládí, takţe co platí dnes, můţe být jiţ zítra jinak. Přesto ty 

základní principy a technologické rysy zůstanou ještě celá léta nezměněna. 

1.2 Trocha historie 

Internet má kořeny jiţ v počítačovém dávnověku. A to v roce 1964. Tento 

předchůdce internetu se jmenoval Arpanet a byl vyvinut na zakázku amerických 

vojenských sil. Do tohoto projektu byly posléze zapojeny i americké univerzity, které 

tuto síť začaly vyuţívat především ke konzultacím, výměně článků a především 

k předávání osobních vzkazů. 

Tato síť s postupem času rozrůstala. Zapojovaly se do ní především další 

univerzity a velice rychle překročila hranice USA. V této době jiţ tato síť přestala být 

záleţitostí vojenskou. A stávala se stále více a více záleţitostí vědeckou. 

To se změnilo v roce 1989 (tedy poměrně nedávno) kdy pan Tim Berners-Lee 

vymyslel koncept hypertextu.  

Hypertext byl na svoji dobu velmi revoluční princip elektronického dokumentu, 

jeţ je pouţíván dosud. Jedná se o klasický text s obrázky. Avšak navíc obsahuje i 

aktivní prvky. Těmito prvky mohou být slova, věty, znaky nebo obrázky. Tyto aktivní 

prvky bývají od ostatních neaktivní nějak zvýrazněny (kupříkladu aktivní text bývá 

podtrţen). 

Kliknutím na aktivní prvek se pak text buď přesouvá na jiné místo, nebo čtenáře 

dokonce přenese do úplně jiného dokumentu. 

Příkladem nám můţe být věta: 

Tim Berners-Lee, z evropské organizace pro jaderný 

výzkum CERN, vymyslel princip hypertextu. 

V tomto souvětí jsou potrţena tři sousloví. Jméno autora Tim Berners-Lee, zkratka 

CERN a cizí slovo hypertext. Přičemţ kliknutí na jméno autora nás můţe přenést do 

dokumentu, kde je zpracován jeho ţivotopis, kliknutím na zkratku CERN se dostaneme 

k celému balíku dokumentů o této organizaci. A konečně kliknutí na slůvko hypertext 

nás přenese o dva odstavce dál, kde je slovo hypertext důkladně vysvětleno. 

Hypertext je tedy jakousi interaktivní 

nadstavbou obyčejného textu, který známe 

z novin či knih. Proto ta přípona hyper. 

Hypertext má, oproti klasickému – 

tištěnému textu, usnadňovat především 

pochopení významu a zrychlit jeho čtení. 

Slovníček 

Hypertext – elektronická nadstavba 
tištěného textu. Díky aktivním prvkům 
se lze v textu velmi snadno pohybovat 
a orientovat. 

WWW alias World Wide Web – 
způsob výměny a zobrazení 
hypertextových dokumentů 
prostřednictví sítě internet. 



Služby informačních sítí Jak se připojit 
 

   3. 

S příchodem hypertextu se do, v té době převáţně vědecké, sítě začaly angaţovat 

komerční společnosti, které vycítily potencionální zisk. A tak s tímto přílivem peněz a 

standardizace komunikace World Wide Web (zkráceně WWW) se postupně internet stal 

tím, čím je dnes – světově velmi významným komunikačním médiem, jeţ je dnes 

přístupné jiţ stovkám miliónům uţivatelů. 

1.3 Jak se připojit 

Abychom mohli vyuţívat sluţby, jeţ nám internet poskytuje potřebujeme dvě 

věci: počítač a nějaký druh připojení. 

S počítačem ţádné problémy nejsou. Dnes jsou i osobní počítače tak výkonné, ţe 

pro vyuţívání internetu dnes stačí jakýkoliv, i starší, průměrný počítač. 

1.3.1 Jaký si vybrat počítač 

Ideální je pořídit si počítač jiţ s nainstalovaným operačním systémem. Pro 

nezkušeného uţivatel je optimální pouţít nějakou verzi dnes nejrozšířenějšího 

operačního systému Windows (nejlépe verzi 98 nebo vyšší). A to především pro jeho 

rozšířenost, neboť snadno ve svém okolí najdete někoho, kdo tento systém zná a rád 

vám poradí s nějakým případným problémem. 

Pokročilejší uţivatel si můţe vybrat i jiný 

operační systém. Kupříkladu Linux, který má tu 

nezanedbatelnou výhodu, ţe je zdarma. Neboť se 

platí pouze distribuci - tj. za CD, nikoliv za 

program. A tak za cenu cca 2000,- Kč získáte 

plnohodnotný operační systém navíc s celou 

řadou uţitečných programů (textový editor, 

tabulkový procesor, bitmapový editor apod.). Coţ 

je cena, o které se uţivatelům Windows, můţe 

nechat jen zdát. Neboť za cenu několikanásobně 

vyšší (cca 7000,- Kč a více) uţivatel získá pouze operační systém – právě bez textového 

editoru, tabulkového procesoru apod
1
. které – pokud je chce pouţívat – si musí dokoupit 

zvlášť.  

 

 Windows Linux 

aktuální verze ME/XP Liší se dle distribuce 

Web www.microsoft.com/ www.linux.org 

Cena 7000,-
2
 až 12000,-

3
 Kč

4
 2500,- Kč

5
 

Klady - Nejrozšířenější 
- Podpora většiny HW 
zařízení (kamery, 

- Levný a přitom kvalitní 
- I v základní distribuci je 
obsažena celá řada dalších 

                                                           
1
 Balík kancelářských aplikací (textový editor, tabulkový procesor apod.) pro Windows Office XP Win32 

stojí 18000,- aţ 32000,- Kč. Ceny podle ceníku společnosti Apro s.r.o. 
2
 Windows ME 

3
 Windows XP Professional Edition 

4
 Ceny podle ceníku společnosti Apro s.r.o. 

5
 Distribuce SuSE 7.3. Cena podle ceníku společnosti SuSE CR, s.r.o. 

Slovníček 

Operační systém nebo-li OS – je 
základním programovým vybavením 
každého počítače. Bez něj je počítač 
jen mrtvou skříňkou na odkládání knih. 
S ním ovšem zázračně ožije. Neboť 
právě operační systém uživateli 
umožní spouštění programů, připojení 
k internetu, kopírování souborů a 
všechny další základní operace, které 
s počítačem můžeme provádět. 
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fotoaparáty apod.) 
- Velký výběr počítačových 
her 

programů (textový editor 
apod.) 
- Mnoho aplikací je zdarma 
k stažení na internetu 

Zápory - Vysoká cena 
- Většina aplikací je pouze 
za peníze 

- Málo rozšířený 
- Občasné problémy 
s podporou některých HW 
zařízení 
- Náročnější na obsluhu a 
správu 

Cenová výhodnost Linuxu je ale vykoupena vyšší náročností na obsluhu a menší 

rozšířeností. Takţe běţný uţivatel kupříkladu jen těţko hledá ve svém okolí někoho, 

kdo by mu s nějakým problémem pomohl. 

Milovníci počítačové zábavy musí také počítat s tím, ţe pod Linuxem pracuje jen 

zlomek nových počítačových her. Většina jich je právě vytvářena přímo pro Windows. 

1.3.2 Jaký si vybrat způsob připojení 

Způsobů připojení k internetu je několik. Liší se svým výkonem a cenou, kterou za 

ně zaplatíte. V zásadě existuje pět způsobů připojení k internetu: 

 Telefonní linkou (tzv. Dial-up) 

 ISDN 

 Sluţbou kabelové televize 

 Mikrovlnným spojením 

 Pevnou linkou 

Přičemţ pro normálního smrtelníka jsou v současné době finančně únosné pouze 

první tři. 

Telefonní linka a ISDN jsou de facto totoţné. ISDN je jen technicky kvalitnější 

telefonní linka. Většinou dokonce lze stávající obyčejnou telefonní linku povýšit na 

linku ISDN bez nutnosti fyzicky měnit telefonní přípoj. Přičemţ poplatky za hovor 

(připojení do internetu) jsou stejné. Jen u linek ISDN bývá vyšší paušál. 

Tyto způsoby připojení fungují podobně jako telefonický hovor. V počítači je 

zařízení, které se jmenuje modem (jde o takový telefonní přístroj pro počítače). Kdyţ se 

chceme připojit k internetu, prostě necháme počítač skrze modem vytočit číslo a po 

chvilce je navázáno spojení a uţivatel si můţe uţívat internetového připojení. Aţ si 

internetu dosyta uţije, spojení ukončí. Dobu po kterou byl k internetu připojen, musí 

zaplatit. Tato suma je pak připočítána k běţnému telefonnímu účtu. 

Kabelová televize, mikrovlnné spojení či pevná linka funguje trochu jinak. 

Uţivatel je k internetu připojen po celo dobu, co má zapnutý počítač. Účtuje se mu 

potom buď jenom měsíční paušál, nebo k paušálu ještě musí zaplatit objem přenesených 

dat. 

 

 Telefonní ISDN Kabelová Mikrovlnné Pevná linka 
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linka televize spojení 

Princip Propojení za 
pomocí 
stávající 
telefonní linky 

Kvalitní 
digitální 
telefonní linka 

Pevná linka 
přivedená 
rozvodem 
kabelové 
televize 

Připojení, za 
pomoci 
bezdrátového 
mikrovlnného 
přenosu 

Připojení za 
pomoci 
speciální 
kabeláže 

Výhody - Funguje 
všude, kde je 
zavedený 
telefon 
- Nízká 
pořizovací 
cena 
- Při občasném 
připojení 
(především 
mimo špičku) 
je velmi levné 
 

- Rychlejší a 
kvalitnější 
spojení než při 
spojení pře 
obyčejnou 
telefonní linku 
- Možno 
současně být 
na internetu i 
telefonovat 

- Rychlé a 
trvalé připojení 
na internet 
- Nejlepší 
poměr 
cena/výkon 

- Rychlé, trvalé 
a spolehlivé 
připojení na 
internet 

- Nejrychlejší a 
nejspolehlivější 
způsob 
připojení na 
internet 

Nevýhody - Pomalé a 
nevýkonné, 
přesto 
použitelné 

- Vyšší 
pořizovací 
náklady, než 
při spojení 
obyčejnou 
telefonní linkou 
- Vyšší měsíční 
paušál, než při 
spojení 
obyčejnou 
telefonní linkou 

- Dostupné 
pouze jen tam, 
kde jsou 
rozvody 
kabelové 
televize, které 
tento druh 
přenosu 
podporují 

- Vysoké 
pořizovací 
náklady 
- Vyšší 
poplatky 
- Dostupné jen 
tak, kde je 
pokrytí signálu 
- Potenciálně 
nespolehlivé za 
extrémního 
počasí 

- Velmi vysoké 
pořizovací 
náklady 
- Velmi vysoké 
poplatky 

1.3.3 Připojení přes běžnou telefonní linku 

Pokud si vybereme připojení pomocí kabelové televize, pevnou linkou nebo 

mikrovlnným spojem - o nic se nemusíme starat. Servisní firma, která nám tento druh 

připojení zřizuje poradí i s nastavením parametrů, vytvořením připojení i s hardwarovou 

stránkou věci. 

Pokud si vybereme připojení pomocí modemu, musíme si všechno nastavit sami. 

Prvním krokem je připojení modemu do počítače, které se liší podle druhu 

(interní/externí) a v tomto textu se s tím nebude zabývat, neboť je vţdy detailně popsáno 

v manuálu k příslušného modemu. 

Jakmile je modem zdárně připojen, je potřeba vybrat providera (poskytovatele 

připojení). K prvnímu připojení je potřeba pouze znát prozatímní telefonní číslo, 

uţivatelské jméno a heslo. Tyto tři údaje je třeba vyplnit a nechat modem vytočit číslo. 

Po té jiţ bude uţivatel navigován přes internetové stránky toho kterého providera. Zde si 

jiţ uţivatel vytvoří vlastní uţivatelské jméno, vlastní heslo a dozví se i optimální 

telefonní číslo. Těmito údaji pak nahradí ty prozatímní. Většinou je během této 

registrace automaticky i vytvořena poštovní schránka (viz. kapitola 1.7.2). 

 

 VOLNY Tiscali Quick Redbox 
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Internet sluzby.volny.cz www.tiscali.cz www.quick.cz www.redbox.cz 

Služby - e-mailovou 
schránku o 
velikosti 5 MB 
- prostor pro 
vaše www 
stránky o 
velikosti 10 MB 
- FTP přístup k 
vašemu 
webovému 
prostoru 
- automatické 
zasílání kopie 
příchozí zprávy 
až na pět 
různých adres 
 

- e-mailová 
schránka o 
velikosti 10 MB 
- prostor pro 
vaše www 
stránky o 
velikosti 10 MB 
- dárky za 
surfování 

1x schránku 
elektronické 
pošty o kapacitě 
10 MB (5 adres) 
- vzkaz v 
nepřítomnosti - 
automatickou 
odpověď na 
každou příchozí 
zprávu v době 
vaší 
nepřítomnosti 
- automatické 
zasílání kopie 
příchozí zprávy 
až na pět 
různých adres 
- zasílání 
upozornění o 
příchozí zprávě 
na mobil 
- prostor pro 
vaše www 
stránky o 
velikosti 10 MB 

- e-mailovou 
schránku o 
velikosti 10 MB 
se jméném 
podle přání 
zákazníka (až 5 
adres) 
- vzkaz v 
nepřítomnosti  
- automatickou 
odpověď na 
každou příchozí 
zprávu v době 
vaší 
nepřítomnosti 
- odeslání kopie 
příchozí zprávy 
až na pět 
různých adres 
- upozornění o 
příchozí zprávě 
na mobil 
- Prostor pro 
vaši stránku o 
velikosti 10 MB 

Tel. č. pro první 
připojení 

0971 200 111 0971 100 811 0971 103 333 0971 101 211 

Uživatelské 
jméno pro první 
připojení 

internet internet Freequick raz 

Heslo pro první 
připojení 

zdarma plus Freequick dva 

Vlastní připojení na internet při pouţití modemu je zdarma – tj. za to, ţe telefonní 

linku pouţíváte k účelům připojení se nic neplatí. Platí se ale běţné telefonní poplatky 

za dobu připojení, které mají speciální sazbu. Tedy čím déle je uţivatel připojený 

k internetu pomocí modemu, tím více zaplatí. Tyto poplatky jsou v průměru niţší neţ za 

běţný telefonní hovor a jsou odstupňovány podle doby, kdy je připojení uskutečněno. 

Nejméně se za připojení zaplatí o svátcích, víkendech a v noci a nejvíce během 

pracovního dne. Detailní informace o poplatcích lze vyţádat u poskytovatele telefonní 

linky (např www.telecom.cz). 
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1.4 Surfování na internetových vlnách 

 Jednou z nejčastějších činností 

internetových uţivatelů je tzv. surfování. 

A co vlastně to surfování je? 

Jak jsme si řekli na začátku této 

kapitoly, internet není nic jiného, neţ 

velké mnoţství počítačů, které jsou mezi 

sebou propojeny. Je tedy moţné, aby si 

počítače napojené na internet mezi sebou 

vyměňovali soubory libovolného 

charakteru – hudbu, text či obrázky. 

Zkrátka informace. 

Lidé jsou ale různí. Stejně tak je 

mnoho různých operačních systémů, 

formátů pro uloţení textu a grafiky apod. 

A tak, aby nevznikla nepřehledná situace, 

částečně se ujednotil formát pro 

publikování informací na internetu.  

1.4.1 Webová stránka. 

 Webová stránka je hypertextový dokument plný hyperlinků a obrázků. Uţivatel si 

ze svého počítače můţe takovou stránku od nějakého serveru vyţádat. Jeho klientský 

počítač pak za pomoci webového prohlížeče (viz. kapitola 1.5) stránku ve formě 

souborů (popis stránky, obrázky, animace apod.) z cílového serveru stáhne na lokální 

disk a stránku zobrazí. Po té můţe uţivatel zobrazenou informaci vstřebat a za pomoci 

hyperlinků dále cestovat po internetových stránkách. A tomuto procesu – hledání a čtení 

internetových stránek se vznešeně říká surfování. 

Ale jak si vyţádat nějaký dokument, 

kdyţ internet je tak obrovský? Kdyţ ho 

vyuţívají stamilióny uţivatelů? 

Webová stránka není nic jiného, neţ 

několik souborů, které jsou uloţeny na 

disku. Pokud však takováto webová stránka 

má být přístupná všem uţivatelům, musí 

být všechny soubory, které ji tvoří umístěné 

na serveru. A server není nic jiného, neţ 

trvale zapnutý počítač, dvacet čtyři hodiny 

denně připojený k internetu. 

Aby nedocházelo ke zmatkům, kaţdý 

server má svoji unikátní adresu – číslo, 

které jiţ ţádný jiný server připojený na 

internet mít nemůţe. 

 

 

Obrázek 2: Příklad graficky náročné webové 
stránky 

 

Obrázek 3: Příklad graficky strohé webové 
stránky 
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Adresa takovéhoto serveru můţe vypadat kupříkladu takto: 195.47.116.1. Navíc 

ještě abychom se dostali ke kýţené webové stránce, měli bysme si zapamatovat cestu 

k souborům, kde je dotyčná stránka na serveru uloţená. 

Takto utvořená adresa je sice 

praktická pro počítače, ale pro člověka je 

jen velmi těţko zapamatovatelná. Ne-li 

nezapamatovatelná. A tak k číselné adrese 

serveru a cestě k souborům, jeţ reprezentují 

danou stránku existuje textový alias adresy, 

který vypadá jiţ mnohem srozumitelněji. 

A tak místo 194.24.253.130 si stačí 

zapamatovat adresu www.comin.cz, coţ je 

právě textový alias této číselné 

reprezentace. O překlad textového aliasu 

adresy na číselný se starají specializované 

počítače ve spolupráci s webovým 

prohlíţečem. 

1.5 Webové browsery 

K prohlíţení webových stránek je zapotřebí mít počítač připojený do internetu 

vybavený patřičným operačním systémem a… A program, který umí podle adresy 

příslušnou webovou stránku najít a korektně zobrazit. A tomuto programu se říká 

webový prohlíţeč nebo webový browser. 

Podobně jako u operačních systémů, je webových browserů celá řada. Liší se 

svým grafický zpracováním, výkonem i cenou. 

Při výběru si není třeba nijak zvlášť lámat hlavu. Uţivatelé Windows neudělají 

chybu, kdyţ sáhnout po Internet Exploreru. Uţivatelé ostatních operačních systémů si 

vyberou, především dle svých osobních preferencí, mezi Netscapem či Operou. 

 

 Internet Explorer Netscape Opera 

aktuální verze 6 6.2 6.0 

Web www.microsoft.com/ home.netscape.com/ www.opera.com 

Slovníček 

Server – v prostředí internetové komunity se 
slůvko server užívá ve dvou kontextech. 
Ad 1) Server je fyzický počítač, který je trvale 
zapnutý a připojený a jsou na něm kupříkladu 
uložené internetové stránky (jako obyčejné 
diskové soubory) a ty poskytuje uživatelům. 
Ad 2) Serverem, se také poněkud nepřesně 
označuje ucelený soubor stránek. Kupříkladu 
stránky časopisu Reflex (www.reflex.cz) 
mohou být označeny jako server Reflexu. A 
přitom tyto stránky mohou být uloženy na 
několika fyzických serverech (ve významu 
počítače), nebo naopak tyto stránky mohou 
sdílet prostor na jednom počítači s celou 
řadou dalších. 

   

Obrázek 4: Internet Explorer 
verze 6.0 

Obrázek 5: Netscape verze 6.2 Obrázek 6: Opera verze 6.0 

http://www.opera.com/
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download download 

OS Windows 
9x/NT/ME/2000/XP, 
Windows CE 

Windows, Mac OS, 
Linux, Unix, Java 

Windows, Linux, 
Mac OS, Symbian 
OS, QNX, OS/2, 
BeOS 

Cena Součást OS Windows Zdarma 40 USD verze pro 
Windows 

Upravitelný vzhled Ne Ano Ne 

Klady - nejrozšířenější 
- velmi robustní – správně 
zobrazí většinu webových 
stránek (i těch, které nejsou 
zcela korektně vytvořeny)   

- Podpora různých 
operačních systémů 
- Integrovaný 
emailový klient 

- Podpora mnoha 
operačních systémů 

Zápory - pouze pro platformu 
Windows 

- těchto tří browserů 
je nejpomalejší 
- má problémy 
zobrazit některé, 
stránky 

- vyšší pořizovací 
cena 

Funkční rozdíly mezi jednotlivými webovými browsery jsou minimální. Všechny 

podporují téměř identickou mnoţinu funkcí. Diference jsou pouze v detailech, 

v rychlosti a robustnosti. 

Všechny z výše zmíněných programů jsou však plně funkční a  dokáţí uspokojit 

většinu na ně poţadavků kladených. 

1.6 Internet Explorer 6 

Filosofie ovládání webových browserů je velmi podobná – nezávislá na značce. 

V tomto textu si rámcově rozebereme práci s Internet Explorerem. Ale většina poznatků 

je téměř beze změny aplikovatelná na všechny ostatní (Opera, Netscape). 

1.6.1 WWW adresa 

Webový browser je program, kterému zadáme adresu www adresu stránky, kterou 

chceme zobrazit. On ji zpracuje, spojí se s příslušným serverem, na kterém je stránka 

uloţena. Z tohoto serveru načte všechny potřebné soubory, které tvoří danou stránku. Ty 

pak z analyzuje a do okna zobrazí webovou stránku. 

Alfou i omegou je tedy www adresa stránky, kterou chceme zobrazit. Základní 

orientaci o tom, jak můţe taková internetová stránka vypadat dává Obrázek 7: Struktura 

www adresy. Uvedené rozparcelování adresy není úplně korektní a také v ţádném 

případě není úplné (definice adresy je mnohem sloţitější). Ale pro uţivatele, který si 

chce brouzdat internetem je postačující. 
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http://www.paladix.cz/ 
Adresa je uvozena 
jménem protokolu. 
Kromě asi 
nejběžnějšího http 
může adresa 
začínat kupříkladu 
https nebo ftp. 

Velmi mnoho 
webových adres 
začíná tímto (www) 
třípísmenným 
začátkem. Není to 
však pravidlem. 

Jméno serveru, na kterém se stránky 
nachází. 
 

Obrázek 7: Struktura www adresy 

Příklad adresy, tak jak ho uvádí Obrázek 7, neobsahuje jméno stránky, kterou 

chceme zobrazit. Obsahuje pouze adresu serveru. Ten v tomto případě doplní 

automaticky jméno stránky. Většinou se jedná o hlavní stránku celého serveru – takový 

rozcestník. 

Pokud bychom chtěli explicitně rovnou zaţádat o nějakou konkrétní stránku na 

serveru Paladix, napíšeme přímo cestu k této stránce za adresu serveru Paladix. Taková 

adresa by potom kupříkladu mohla vypadat takto: 

http://www.paladix.cz/rs/clanek.php?aid=10325&sid=25&hledej= 
Obrázek 8: Příklad www adresy 

1.6.2 Bookmarky alias Favorites alias Záložky 

Jak ukazuje Obrázek 8: Příklad www adresy můţe být taková www adresa 

nějakého konkrétního článku velmi komplikovaná (a to nám za příklad slouţila www 

adresa poměrně jednoduchá – nejsou výjimkou www adresy o desítkách znaků). A 

pokud se nám článek líbil a chtěli bysme se k němu po čase vrátit je potřeba znovu zadat 

prohlíţeči správnou adresu. 

No a vzhledem k tomu, ţe valná většina www adres je nezapamatelnovatelná a 

přepisování adresy do notýsku a její opětovné ruční zadávání ve věku počítačů je věcí 

velmi obskurní, jsou webové browsery vybaveny funkcí tzv. záložek. Tyto záloţky se 

nazývají v kaţdém webovém prohlíţeči trochu jinak (favorites, bookmarks apod.), ale 

všude fungují na obdobném principu. 

V Internet Exploreru se jedná o funkci Favorites/Add to Favorites. 

Tato funkce uloţí adresu aktuální stránky a této adrese přiřadí i libovolný text, podle 

kterého pak můţe být v menu Favorites snadno vyhledána. 

1.6.3 Ukládání stránek 

Často pouhé uloţení adresy nestačí potřebám uţivatele. Neboť pro opětovné 

načtení stránek je často potřeba být připojený k internetu - coţ někdy můţe být buď 
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finančně zbytečně náročné, nebo připojení a načtení stránky z domovského serveru 

můţe být časově náročné. 

Proto téměř jakoukoliv stránku načtenou do okna webového prohlíţeče lze uloţit 

na lokální disk. Děje se tak funkcí File/Save As. Díky této funkci je aktuální 

stránka staţena ze serveru a se všemi potřebnými soubory je uloţena do vybraného 

direktoráře pod zvoleným jménem. 

K takto uloţené stránce je pak moţný velice rychlý přístup – stačí ji najít na svém 

disku v Průzkumníkovi a dvojklikem se pak otevře okno Internet Exploreru a stránka se 

do něj načte a zobrazí. Stránka uloţená na lokální disku je také přístupná přes menu 

File/Open. 

Ukládat stránky na lokální disk má dva základní významy. Prvním z nich je 

archivace. Pokud je pro vás nějaká stránka zajímavá - uloţte si ji na disk, neboť nikdy 

nevíte, jak dlouho ještě na internetu bude k nalezení. Navíc k takto uloţené stránce 

budete mít velmi rychlý a pohodlný přístup. 

Druhým důvodem, pro ukládat stránky na lokální disk je  výrazná úspora nákladů 

při připojení k internetu pomocí telefonní linky. Po dobu připojení stačí cílové stránky 

dohledat a uloţit na disk. Pak lze spojení zrušit a v klidu, bez nároku na internetové 

připojení, je moţno všechny takto uloţené stránky kdykoliv důkladně prostudovat. 

1.7 Komunikace 

Kouzlo internetu tkví v jeho neuvěřitelných komunikačních schopnostech. 

V okamţiku, kdy někdo zaktualizuje svoji stránku ji všichni kdo se na ni připojí vidí 

všechny změny. 

Této schopnosti vyuţívají především internetová periodika zpravodajského 

charakteru. Vţdyť ţádné jiné médiu neumoţňuje tak efektivně a rychle rozšiřovat 

zprávy po celém světě. Vývoj důleţitých událostí lze na těchto zpravodajských 

serverech sledovat takřka po minutách. 

Navíc většina těchto informací je čtenářům poskytována téměř zdarma. Jediným, 

čím čtenář platí je, ţe na stránce s uţitečnými informacemi je umístěna nějaká reklama. 

Ovšem takto pojatý informační přenos je jen jednostranný. Od vydavatele 

„stránek“ ke čtenářovi. Ale internet je mocné médium, na kterém můţe komunikovat 

kaţdý s kaţdým. 

1.7.1 Auditoria 

Jedním z nejjednodušších způsobů internetové komunikace jsou auditoria. Nejde 

o nic jiného, neţ o specializované webové stránky, které můţete prohlíţet svým 

webovým prohlíţečem jako kaţdé jiné. 

Ale prostřednictvím formuláře můţete do takové stránky sami zasáhnout – 

zanechat tam svoji zprávu. 

Stránka tak funguje jako taková virtuální vývěska. Kaţdý kdo chce - tam můţe 

zanechat svůj virtuální lísteček se zprávou a kdokoliv si ho můţe přečíst. A aby 

nedocházelo ke zmatkům jsou tyto vývěsky tematicky odděleny. 
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Příkladem takovýchto auditorií nám můţe být český server Mageo 

(http://www.mageo.cz). Server Mageo je specializovaný server na auditoria. Jeho 

uţivatelé ho navštěvují pouze proto, aby si popovídali o nějakém tématu. 

 

 

Obrázek 9: Úvodní stránka serveru Mageo 

Kaţdý návštěvník si zvolí nějakou svojí přezdívku (nebo můţe pouţít i svoje 

vlastní jméno – ale to je na auditoriích neobvyklé) a heslo (kvůli tomu, aby bylo jiným 

uţivatelů znemoţněno vystupovat pod cizí přezdívkou).  Svoji přezdívku a heslo si 

zvolí při tzv. registraci. Registrace je pojem, se kterým se na internetu při surfovaní 

setkáte velmi často. Jde o to, ţe server vám zpřístupní své sluţby, ale aţ po tom, co mu 

sdělíte potřebné informace. Především Uživatelské jméno a heslo.  

Uţivatelské jméno a heslo je dvojice údajů, pomocí které jste programem 

jednoznačně identifikováni. Přičemţ uţivatelské jméno je údaj veřejný, pod kterým na 

serveru vystupujete. Například se automaticky se uvede u kaţdého vašeho příspěvku na 

auditoriu. 

Heslo je údaj tajný. Nikdo jiný neţ vy by ho neměl znát. Díky tomu, ţe je tento 

údaj neveřejný, nikdo jiný kupříkladu nemůţe publikovat v auditoriu příspěvek s vaším 

uţivatelským jménem. 

Často při registraci jsou – ať uţ povinně či nepovinně – vyţadovány další údaje. A 

to někdy velmi soukromého charakteru (adresa, telefon, rodné číslo). Tyto údaje 

NIKDY neposkytujte na veřejných zábavných serverech. Pokud jsou tyto údaje pro 

registraci nepovinné, tak je nevyplňujte. Pokud jsou pro registraci vyţadovány – tak si 

raději najděte server s podobnou sluţbou, kde vyţadovány nejsou. 

 

Registrace 
nového 
uživatele 

Přezdívka 
uživatele 

Heslo 
uživatele 
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Obrázek 10: Registrační formulář na serveru Mageo 

Po úspěšné registraci jiţ zbývá jen zvolit téma o kterém chce hovořit – tj. 

přistoupit k té správné vývěsce. Zde si je moţno přečíst všechny vzkazy, které přibyly 

od  poslední návštěvy. Je moţno na ně zareagovat, nebo zanechat libovolný jiný vzkaz. 

Na serverech, které jsou specializované na auditoria (jako jiţ zmíněné Mageo), 

můţete diskutovat nad stovkami různých témat. Lze tu probrat jak témata duchovní 

(náboţenství, ezoteriku, bojová umění) tak zábavná (vtipy, kreslené vtipy). Jsou tu sekce 

věnované koníčkům (počítačové hry, stolní hry, fotografování, horolezectví apod.). 

 

Vyberte si svoji libovolnou 
přezdívku, pod kterou chcete 
vystupovat 

Zvolte heslo si heslo – 
nejlépe takové, které si 
snadno zapamatujete 

Zadejte znovu své heslo – 
kontrola proti případným 
překlepům 

Formulář se dotazuje i na 
velmi osobní data. Pro 
úspěšnou registraci je 
ovšem zadávat nemusíte. A 
proto to také nedělejte. 
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Obrázek 11: Příklad auditoria (server Mageo, auditorium o fotografování) 

Server Mageo, který jsem tu poţívali k demonstraci toho, jak takové auditorium 

funguje, je server který je určen pouze pro diskusi uţivatelů. Není nijak specializován a 

snaţí se pokrýt co nejširší spektrum témat o nichţ se hovoří. A tak, pokud se chcete 

pobavit, na tomto serveru jistě najdete takové téma, které bude pro vás zajímavé, a 

hlavně, určitě zde bude někdo, s kým si budete moci popovídat. 

Na druhou stranu, ale pokud si chcete popovídat fundovaně o nějakém tématu, jeţ 

vás zajímá, je lepší si najít specializovaný server, který se tomuto tématu věnuje a 

poskytuje téţ sluţbu auditoria. Sice na se na takovém serveru nebude scházet tak 

rozsáhlá komunita, nicméně diskuse je zde, právě díky specializaci, většinou obsahově 

na vyšší úrovni. 

Pro zájemce kupříkladu o fotografování je proto lepší hledat auditorium ne na 

serveru typu Magea, ale na nějakém specializovaném přímo na fotografování. 

Kupříkladu na Fotoprůvodci (www.fotopruvodce.cz). Zde je kromě velice fundovaného 

auditoria o fotografování téţ komentovaná fotogalerie, kam kaţdý můţe poslat 

k posouzení svoje fotografie. 

1.7.2 Poštovní služby 

Auditoria jsou z hlediska uţivatele tím nejsnazším způsobem komunikace. Stačí 

jen spustit příslušný webový prohlíţeč, zadat adresu auditoria a je moţno začít okamţitě 

komunikovat. Avšak tento druh komunikace má i své nevýhody: 

 je velmi nepřehledný – takţe najít v něm nějakou konkrétní informaci 

(třeba to, co se tu probíralo před týdnem) je velmi nepraktické a 

zdlouhavé 

 těţko se zpětně odlišují zprávy, které jsou určeny konkrétně jenom vám 

Do tohoto okna lze napsat svůj 
příspěvek do diskuse. Ten se 
potom objeví v sekci 
příspěvků, jako první. 

Nejaktuálnější příspěvek 
v diskusi. Příspěvky jsou zde 
odděleny čarou. 
Příspěvek je uvozen časem 
odeslání a jménem uživatele. 
Tyto údaje se doplní 
automaticky. 

Tlačítko, kterým odešlete do 
diskuse napsaný příspěvek 
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 jakmile auditorium delší dobu nesledujete, je těţké se v něm zpětně 

zorientovat 

 jen velice neprakticky dohledáte všechny zprávy, které přibyly od vaší 

poslední návštěvy (a to zvláště tehdy, kdyţ jste auditorium delší dobu 

nenavštívili) 

Všechny tyto nevýhody řeší další systém komunikace na internetu – a tím je 

elektronická pošta. 

Elektronická pošta svým principem ze všeho nejvíce připomíná poštu klasickou. 

Zkrátka napíšete dopis, vybavíte ho svojí zpáteční adresou a adresou příjemce a odešlete 

ho. 

Jediný rozdíl od klasické pošty je ten, 

ţe vše existuje jen na elektronické bázi. Tj. 

dopis napíšete jako elektronický dokument, 

adresa příjemce není jeho fyzickou adresou, 

ale jedinečným elektronickým 

identifikátorem a k odeslání dopisu 

nepouţijete sluţeb poštovního úřadu, ale 

internetového připojení. 

Dopisním papírem tuţkou i poštovní 

přihrádkou je tzv. poštovní klient. Jde o 

specializovaný program, který stará o 

kompletní vaší elektronickou poštu. A to 

včetně psaní a odesílání dopisů, příjímání 

dopisů, jejich archivaci a veškerou agendu 

okolo. 

Poštovních klientů je celá řada. 

Nejsilnější dvojicí je asi MS Outlook a 

Netscape, který má v integrovaného 

poštovního klienta ve svém webovém 

browseru (viz. kapitola Webové browsery). 

My se budeme věnovat programu MS 

Outlook a jeho jednoduššímu bratříčkovi MS Outlook Express. Tyto dva programy se 

liší svoji funkčností. MS Outlook Express je standardní součástí OS Windows a je určen 

víceméně pouze pro správu pošty. Program MS Outlook je program komplexnější. 

Kromě pošty dokáţe výtečně spravovat kontakty, schůzky, kalendář, deník a další. MS 

Outlook tedy nabízí více funkcí, ale majitel OS Windows si za něj, na rozdíl od MS 

Outlook Express, musí připlatit. Ve své funkčnosti správce pošty jsou však oba tyto 

programy téměř shodné. 

1.7.2.1 E-mailová adresa 

Kaţdý uţivatel elektronické pošty musí mít vytvořenou elektronickou adresu, na 

kterou můţe přijímat zprávy pro něj určené a z které můţe odesílat zprávy svým 

partnerům. 

Slovníček 

E-mail nebo Email – je anglická zkratka. A 
její význam je elektronická pošta. Jde o 
systém výměny informací – dopisů – mezi 
uživateli internetu. 

E-mailová adresa – Každý uživatel, který 
chce elektronickou poštu užívat musí mít 
vytvořenu svoji E-mailovou adresu. Ta je 
jedinečná – takže tu vaši nemůže nikdo 
neoprávněně používat. Každý uživatel si 
může vytvořit několik E-mailových adres. 

E-mailový účet nebo E-mailová schránka – 
kromě E-mailové adresy potřebuje uživatel i 
E-mailový účet, který úzce souvisí s E-
mailovou adresou. Účet je místo na 
poštovním serveru, kde je vytvořena E-
mailová adresa. A jde o diskový prostor, kam 
jsou ukládány zprávy pro majitele této E-
mailové adresy. E-mailový účet je takovou 
domovní poštovní schránkou, kde dopisy pro 
vás čekají, až si je vyberete. 

Poštovní klient – program na správu 
elektronické pošty. Především umožňuje 
přijímat, odesílat a archivovat elektronické 
dopisy – zprávy. 
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Při vytváření elektronické adresy, se kromě jejího jména pro tuto adresu vytvoří 

diskový prostor náleţející pouze této adrese na některém z poštovních serverů. Tento 

prostor má význam schránky na dopisy - dopisy v ní čekají, dokud si je nevyberete. 

Princip celé poštovní komunikace je následující: 

 Uţivatel spustí svého poštovního klienta a v něm napíše všechny zprávy, 

které chce rozeslat. 

 Připojí se na internet a zprávy odešle svému poštovnímu serveru, na 

kterém má vytvořenu svoji E-mailovou adresu. 

 Server dekóduje E-mailovou adresu příjemce a spojí se serverem, na 

kterém je vytvořena E-mailová adresa příjemce. Ten zprávu přijme a 

uloţí o diskového prostoru patřícího příjemci zprávy. 

 Příjemce zprávy E-mail obdrţí po té, co se připojí na internet a pomocí 

poštovního klienta přijme zprávy, které jsou pro něj uschovány na 

serveru, kde má vytvořen účet. Přijmuté zprávy se pak na serveru 

vymaţou. 

Z tohoto popisu je zřejmé, ţe uţivatel elektronické pošty (kromě počítače 

připojeného k internetu a poštovního klienta) potřebuje E-mailovou adresu a E-mailový 

účet. Tyto dvě věci spolu tak úzce souvisí, ţe uţivateli přijde, ţe jde skoro o jedno a to 

samé. 

Jsou dvě cesty, jak E-mailovému účtu a E-mailové adrese přijít. První je 

komerční. Kdy si od nějaké společnosti pronajmete na serveru diskový prostor a 

součástí této sluţby bývá i E-mailová schránka spolu s E-mailovou adresou. A protoţe 

jde sluţbu komerční, je vytvoření schránky a účtu zcela v reţii poskytovatele. 

Existuje i zajímavější způsob, jak E-mailovému účtu a E-mailové adrese přijít. A 

tou jsou některé servery, které výše uvedené sluţby poskytují zdarma. Vytvoření 

takového účtu se pak děje pomocí webového browseru. Kdy se připojíte na stránky 

takové serveru a pomocí formulářů si vytvoříte svoji adresu a program na serveru pak 

automaticky pro tuto adresu vyhradí i potřebný diskový prostor. 

 

 Volný Tiscali Quick 

Web sluzby.volny.cz/cs/tool/acti
vation 

signup.tiscali.cz reg.quick.cz 

Velikost účtu 5 MB 10 MB 10 MB 

Adresa jmeno@volny.cz jmeno@tiscali.cz jmeno@quick.cz 

Další služby - zasílání kopií zpráv na 
mobilní telefon 

 - zasílání kopií zpráv na 
mobilní telefon 
- automatické odpovědi 

 

 Post Atlas Seznam 

Web www.post.cz mujmail.atlas.cz/eula.asp email.seznam.cz 

Velikost účtu 15 MB 15 MB 20 MB 

Adresa jmeno@post.cz jmeno@atlas.cz jmeno@seznam.cz 

Další služby  - zasílání sms zpráv - upozornění o došlé 
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- antivirová ochrana poště na mobilní telefon 

1.7.2.2 Poštovní klient 

Při zřizování účtu na některém z výše uvedených serverů si musíme zapamatovat 

(nebo vytisknout) několik základních údajů: 

 Uţivatelské jméno (při registraci si ho lze zvolit) 

 Heslo (při registraci si ho lze zvolit) 

 Jméno STMP serveru (je sděleno při registraci) 

 Jméno POP3 serveru (je sděleno při registraci) 

Tyto údaje pak musíme oznámit našemu poštovnímu klientovi, aby náš vytvořený 

účet mohl začít spravovat. Jak to učinit si ukáţeme na programu MS Outlook. 

Co přesně znamenají zkratky STMP a POP3 běţný uţivatel vůbec nemusí vědět. 

Stačí mu znalost, ţe nějak souvisí s internetovou poštou a jediné co se s nimy musí 

udělat, je vyplnit je do příslušných polí v poštovním klientovi při přidávání nového 

poštovního účtu. 

 

 

Obrázek 12: Vytvoření/přidání poštovního účtu (Nástroje/Účty/Add/Mail) 
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Obrázek 13: Volba jména, které bude zobrazeno u 
odchozích zpráv 

Obrázek 14: E-mailová adresa 

  

Obrázek 15: Zadání příslušného POP3 a STMP 
serveru 

Obrázek 16: Zadání uživatelského jména a hesla 

 

Jakmile se nám podaří projít úskalím přidáním nového účtu do našeho poštovního 

klienta můţeme začít čile dopisovat. Co k tomu potřebujeme? Nic. Pouze znalost E-

mailové adresy člověka, kterému chceme psát. 
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Obrázek 17: Poštovní klient MS Outlook 

Nyní jiţ zbývá jen napsat svůj první elektronický dopis. Není to nic sloţitého. 

Stačí pouze znát E-mailovou adresu příjemce a je vystaráno. Zbytek je jen odvislý na 

naší fantazii, se kterou vytvoříme text dopisu. 

Avšak i elektronická korespondence má svá specifika. Kupříkladu vzhledem 

k různorodosti operačních systémů i moţnosti vyuţívání různých druhů Poštovních 

klientů, je zvykem psát elektronické dopisy bez diakritiky. A proč? Nikdy totiţ nevíte, 

jak se počítač a program adresáta vypořádá s českou diakritikou. A je lepší, kdyţ dopis 

se dostane k příjemci bez diakritiky neţ s poškozenou diakritikou, kdy se místo 

písmenek s interpunkcí (ěščřţýáíé) zobrazí nějaké nesmyslné znaky. 

 

 

Obrázek 18: První E-mailová zpráva 

Kromě posílání textových zpráv umoţňuje poštovní klient i další sluţby. A tou 

nejrozšířenější je posílání přílohy. Ke kaţdému elektronickému dopisu můţete přidat 

Seznam 
došlých 
dopisů 

Náhled 
vybraného 
dopisu 

Pořádek 
v došlých 
dopisech 
můžeme udělat 
za pomoci 
stromové 
struktury. Ale 
není to nutné. 

Program MS 
Outlook 
disponuje i 
dalšími nástroji 
kromě pošty – 
kalendářem, 
správcem 
kontaktů, 
schůzek apod. 

Adresa příjemce nebo seznam 
adres více příjemců oddělených 
středníkem. 

Předmět zprávy. Krátký text, který 
jako nadpis by měl shrnovat 
význam dopisu. 

Text dopisu. 
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jednu a více příloh. A co je to taková příloha? Je to libovolný soubor – obrázek, 

dokument ve Wordu, tabulka v Excelu apod. Soubor do zprávy vloţíte buď přes Menu 

(Vloţit/Soubor) nebo prostým přetaţením souboru do okna nové zprávy.  

Příjemce takové zprávy 

s přílohou muţe soubor rovnou ze 

zprávy otevřít, nebo uloţit na disk 

(a to buď prostým přetaţení přílohy 

z okna zprávy, nebo přes menu 

Soubor/Uloţit přílohy). 

Díky přílohám tak můţete místo 

obyčejné textové zprávy bez 

diakritiky posla adresátovi 

dokonale formátovaný dopis ve 

Wordu. 

Po napsání všech dopisů a 

vyhotovení všech příloh je potřeba 

pouze všechny takto připravené 

dopisy odeslat. Stačí se tedy jiţ jen 

připojit na internet a stisknout tlačítko Odeslat a Přijmout. Tím odešlete 

všechny napsané zprávy a přijmete všechny zprávy, které byly pro vás určené. Pak je 

moţno se od internetu odpojit, v klidu si přečíst všechny zprávy odpovědět na ně a celý 

cyklus se můţe opakovat. 

V kaţdém poštovním klientovi je také přítomna funkce kontaktů. Díky ní lze k E-

mailové adrese přiřadit jméno. V těch komfortnějších poštovních klientech takový 

kontakt kromě jména a E-mailové adresy můţe obsahovat telefonní čísla adresu apod. 

Při odesílání zprávy pak nemusíme vyplňovat krkolomnou E-mailovou adresu, ale 

stačí si z kontaktů vybrat jméno, komu chceme poslat poštu a příslušnou E-mailovou 

adresu jiţ dohledá z kontaktu poštovní klient sám. 

Funkce poštovního klienta jsou daleko bohatší, neţ jsme v tomto textu probrali. 

Zde jsme se seznámili jen s těmi nejdůleţitějšími a nejzákladnějšími, které musí ovládat 

kaţdý poštovní klient. Ty pokročilejší, si ale jiţ kaţdý uţivatel osahá, podle verze a typu 

programu sám. A moţná je začne rád vyuţívat. A na co se můţe takový zvídavý uţivatel 

těšit? Moţnost třídit si došlou poštu, plánovat schůzky, spravovat si adresář kontaktů, 

evidence poznámek a další. 

 

Obrázek 19: Ukázka elektronického dopisu s přílohami 
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1.7.3 Instant Messaging 

Aţ do poloviny 90 let minulého století se zdálo, ţe 

internet pokrývá veškeré komunikační potřeby uţivatelů 

internetu. Byla tu internetová auditoria, chaty a byl tu přeci i E-

mail. Jenţe v listopadu 1996 uvedla malá izraelská firma 

Mirabilis první verzi prvního Instant Messagingového
6
 

programu – ICQ
7
. 

ICQ bylo uţivateli velice bouřlivě přijato, neboť nové 

moţnosti internetové komunikace, které nabízelo, byly 

novátorské a velice přínosné. O mocných myšlenkách tohoto 

prvního instant messagingového programu nebyli přesvědčení 

toliko nadšení uţivatelé, ale i ostatní velké softwarové 

společnosti, které začaly okamţitě vyvíjet vlastní verze instant 

messagingových programů, v předtuše vysokých zisků. A tak 

po ICQ vznikaly programy Oidigo, AIM, Yahoo! Messenger a 

MSN Messenger. Avšak rozšířenosti ICQ se z těchto programů 

řádově vyrovnal pouze AIM a to především díky velmi silné 

pozici v USA. 

1.7.3.1 Vlastnosti IM komunikace 

A v čem ţe tkví výhoda IM komunikace? Proč ICQ znamenalo průlom do světa 

internetových komunikací? Odpovědí na tyto otázky jsou především jeho vlastnosti: 

 IM program doručí vaši zprávu adresátovi téměř okamţitě – maximáně 

s několika vteřinovým zpoţděním (coţ je oproti E-mailu, kdy váš dopis 

můţe bloudit po internetu i několik hodin výrazný pokrok). 

 Díky architektuře IM komunikace vţdy vidíte status příjemce vaší 

zprávy. IM klient vám signalizuje kdo z vašich kolegů má právě zapnutý 

počítač a je připojen k internetu, kdo od počítače pravděpodobně na 

chvíli odešel apod.  

 Oproti E-mailu lze uţivatele aktivně vyhledávat – podle zájmů, bydliště.  

                                                           
6
 Sousloví Instant Messaging je často v odborných textech nahrazováno zkratkou IM. 

7
 ICQ – je akronymem, neboť anglicky vyspellovaná písmena ICQ foneticky připomínají výslovnost věty 

„I seek you“, tedy „Hledám tě“ 

 

Obrázek 20: AIM 
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Tyto vlastnosti jsou oproti E-mailu velmi progresivní. 

V IM totiţ dříve neţ někomu odešlete zprávu, tak se podíváte, 

jestli je zrovna připojený a má zapnutý počítač. Pokud ano a 

polete mu zprávu, máte jistotu, ţe mu zpráva během několika 

vteřin došla a díky tomu, ţe víte, ţe byl právě on-line, tak si 

také zprávu ihned mohl přečíst. A také můţete očekávat 

bleskovou odpověď. 

Pokud při odesílání vidíte, ţe uţivatel on-line není - nic 

tragického se neděje. IM začne fungovat trochu jako E-mail. 

Zpráva bude příjemci doručena hned po té, co se připojí 

k internetu a spustí příslušný IM program. 

Naproti tomu při pouţití E-mailu nikdy nemáte jistotu, 

kdy zpráva dojde (můţe jít o vteřiny, minuty, ale při nepříznivé 

konstelaci i o hodiny) a uţ vůbec nemáte jistotu, kdy si 

příjemce zprávu přečte. 

Ale IM způsob komunikace nepřináší oproti kupříkladu 

E-mailu, jen a jen výhody. Tou asi nevětší nevýhodou je nízká 

interoperabilita mezi jednotlivými IM programy. Zatímco u E-

mailu je úplně jedno jakého poštovního klienta pouţíváte a kde 

a jak máte vytvořenou vaši poštovní schránku, neboť váš dopis dojde k jakémukoliv 

uţivateli s jakýmkoli poštovním klientem a jakoukoliv poštovní schránkou.  

U IM je situace odlišná. 

Neboť velmi často mají uţivatele 

jedno IM programu uměle 

zapovězeno komunikovat 

s uţivateli nějakého jiného IM 

klienta. A tak uţivatel programu 

ICQ se prostě nedohovoří 

s uţivatelem nějakého jiného IM 

programu (AIM, MSN apod.). 

Jedinými vyjímkami je 

program Oidigo a Jabber
8
, které se 

o onu interoperabilitu snaţí – tu 

s většími a tu s menšími úspěchy, 

neboť ostatní provozovatelé IM 

programů se jí velmi silně a uměle 

brání. 

                                                           
8
 Jabber je dalším IM programem. V našem textu se o něm pouze zmiňujeme pouze okrajově, vzhledem 

k jeho, zatím, minimální rozšířenosti v porovnání s ostatními IM programy. 

 

Obrázek 21: ICQ 

 

Obrázek 22: Zpráva v IM klientu MSN Messenger 
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1.7.3.2 Druhy IM klientů a jejich srovnání 

Druhů IM klientů je celá řada. A spektrum funkcí, které pokrývají je velmi 

podobné. A navíc všechny do jednoho oplývají základními funkcemi popsanými 

v kapitole 1.7.3.1 Vlastnosti IM komunikace.  

Optimální volbou je většinou takový IM klient, který pouţívají vaši známí a 

kolegové. Neboť jen tak se s nimi snadno po IM domluvíte. Problém ovšem nastává 

v okamţiku, kdy kaţdý z vašich kolegů pouţívá jiný systém. Tady můţe pomoci pouze 

nějaký IM klient, jeţ zvládá komunikovat i s jinými IM klienty (Oidigo, nebo pouze 

zmiňovaný Jabber). Ale jak jsme psali v předchozí kapitole – tato interoperabilita 

nefunguje dokonale. 

 ICQ AIM Odigo 

aktuální verze 2000b Beta 4.3 3.0 

Web www.icq.com www.aim.com www.odigo.com 

OS Windows 
3.1/9x/NT/ME/2000, 
Windows CE, Power 
PC, MAC, Java, 
Palm 

Windows 9x/NT/ME, 
2000, Windows CE, 
Power PC, MAC, 
Palm, Linux 

Windows 9x/NT/ME, 
2000, MAC 

Počet uživatelů 90 miliónů 85 miliónů 3 miliony 

Interoperabilita Ne Ne AIM, ICQ, Yahoo! 

Cena zobrazuje reklamy zobrazuje reklamy zobrazuje reklamy 

Přístupná z jiného počítače ne ano ano 

Přístupný z webu ne Ano ano 

Upravitelný vzhled částečně Ne ano 

Plug-iny ano Ne ano 

Status indikátor ano ne ano 

Přenos souborů Ano Ano Ano 

Hlasový hovor Ano Ano Ano 

Vyhledávání uživatelů dle jména, čísla a e-
mailu, zbytek přes 
webové stránky 

dle zájmů 
(omezené), jména a 
e-mailu 

dle zájmů, lokace, 
věku, pohlaví, 
jazyka, nálady a 
dalších kritérií... 

Chat Ano Ano Ano 

Telefonie Ano Ano Ano 

Zprávy na mobil SMS(poze Eurotel) Ne SMS (Eurotel, 
Paegas) 

Notifikace doručené pošty Ano Ano Ano 

Hry Ano Ano Ne 

Další služby Freeweb, freemail, 
webringy, veřejné 
komunity, instalace 
do MS Outlooku, 
automatické 
prohledávání e-
mailů… 

Obrázky a zvuky 
(přímá podpora), 
propojení se 
službami AOL, 
AIMster - obdoba 
Napsteru pro AIM, 
upozornění na 
burzu, web chat, 
varování na 
nevhodné chování… 
 

Sofistikovaný systém 
zájmů, snadné 
vyhledávání, 
lokalizace uživatelů 
na webové stránce, 
společné surfování, 
real-time měření 
návštěvnosti 
webových stránek… 

http://www.icq.com/
http://www.aim.com/
http://www.odigo.com/
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Dalším kritériem pro rozhodování můţe být i hledisko rozšířenosti toho kterého 

klienta. Pokud vezmeme naši geografickou polohu, tak ze dvou největších
9
 IM klientů 

(AIM a ICQ) jasně vítězí ICQ, neboť AIM se orientuje  především na USA. 

Další ze zajímavých sluţeb můţe být operátorem mobilních telefonů podporované 

zasílání zpráv na mobil (v ČR zatím pouze ICQ a Odigo) nebo přímé propojení sluţeb 

s poštovním klientem apod. 

 Yahoo! Messenger MSN Messenger 

aktuální verze 3.5 3.5 

Web messenger.yahoo.com messenger.msn.com 

OS Windows 9x/NT/ME, 2000, 
MAC, Unix, Java, Palm, 
Windows CE 

Windows 9x/NT/ME, 2000, MAC 

Počet uživatelů 10 miliónů v USA 10 miliónů v USA 

Interoperabilita Ne Ne 

Cena zobrazuje reklamy zobrazuje reklamy 

Přístupná z jiného počítače Ano ano 

Přístupný z webu Ano Ne 

Upravitelný vzhled Ano Ne 

Plug-iny Ne Ne 

Status indikátor ano Ne 

Přenos souborů Ano Ano 

Hlasový hovor Ano Ano 

Vyhledávání uživatelů dle věku, pohlaví a jména jen podle jména, přes MSN 
communities 

Chat Ano Ne 

Telefonie Ano Ano 

Zprávy na mobil Ne pouze do USA a registrovaným 
uživatelům MSN mobile 

Notifikace doručené pošty pouze Yahoo! Mail pouze Hotmail 

Hry Ano pouze na MSN Zone 

Další služby Freeweb, freemail, webringy, 
veřejné komunity, instalace do 
MS Outlooku, automatické 
prohledávání e-mailů… 

Obrázky a zvuky (přímá 
podpora), propojení se službami 
AOL, AIMster - obdoba 
Napsteru pro AIM, upozornění 
na burzu, web chat, varování na 
nevhodné chování… 
 

1.7.3.3 Jak funguje IM komunikace 

Stejně jako v případě elektronické pošty je kaţdý uţivatel určen nějakým 

identifikátorem. U elektronické pošty tím identifikátorem byla E-mailová adresa u IM to 

bývá číslo (např. ICQ) nebo adresa s podobným formátem jako má ta poštovní (např. 

Jabber). 

Tento identifikátor je vytvořen při instalaci IM klienta a následné registraci této 

sluţby. Tyto kroky jsou u kaţdého IM klienta odlišné. Vţdy jsou ale jasně a 

srozumitelně vysvětleny. 
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 Bráno z hlediska počtu uţivatelů. 
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Při registraci a instalaci se IM klient ptá na celou řadu 

osobních údajů – jméno, telefonní číslo, adresu, přezdívku, 

koníčky apod. S těmito údaji je třeba zacházet uváţlivě. 

Neboť všechny tyto údaje jsou veřejně přístupné všem 

uţivatelům té které IM sítě. Díky těmto údajům tak můţete 

vyhledat uţivatele s podobnými koníčky, nebo se můţete 

doptat na uţivatele, kteří bydlí geograficky blízko vás. 

Na druhou stranu, ale tyto údaje, neboť jsou veřejně 

přístupné, mohou být pouţity k jakýmkoliv účelům 

(především k účelům nevyţádané reklamy). Proto je potřeba 

zváţit míru odtajnění svých osobních údajů, která je 

přijatelná. 

Téměř kaţdému IM klientovy vévodí podlouhlé okno 

(viz např. Obrázek 21: ICQ), ve kterém je seznam všech 

aktivní uţivatelů, které máte uloţeny ve svých kontaktech
10

. 

Ihned tedy víte, kdo z vašich kolegů je aktivní a má právě 

v této chvíli spuštěný počítač připojený k internetu. A všichni uţivatelé, kteří mají 

v kontaktech uloţené spojení o vás ví, ţe máte zapnutý počítač připojený k internetu. 

Nyní jiţ stačí jen vybrat toho správného partnera a podobně jako v poštovním 

klientovi mu napsat nějakou milou zprávu. 

Všechny IM klienti poskytují celou řadu dalších sluţeb (sdílení souborů či 

direktorářů, posílaní linků, aktivní vyhledávání uţivatelů podle určitých kritérií apod.), 

takţe problematika touto kapitolou zdaleka není vyčerpána. Nicméně popsané 

informace stačí k základní orientaci v problematice a k úspěšnému startu v pouţívání 

IM. 

1.8  Nástrahy internetové komunikace 

1.8.1 Anonymita 

Hlavní nástrahou internetové komunikace je její anonymita. Pokud jste pozorně 

sledovali předchozí text, nemohlo vám dozajista uniknout, ţe jakékoliv poskytováni 

informací o své osobě (E-mail, IM), případně volba identity (přezdívka na auditoriu, 

volba E-mailové adresy) je dobrovolná. A tak pokud se s někým na internetu setkáte a 

nebudete ho znát z reálného ţivota, nikdy nebudete vědět, zda údaje které o sobě uvádí, 

jsou pravdivé či nikoliv. 

Také celá řada článků na internetu je podepsána přezdívkou nebo, falešnou 

identitou. Někdy se dokonce vynoří zpráva podepsaná někým jiným, neţ je autor 

zprávy. 

Většinou se jedná o více či méně neškodné ţerty. Ale i tak je potřeba ke zdrojům 

na internetu přistupovat s rozvahou, kterou můţe charakterizovat modifikované  úsloví: 

„Dvakrát měř a jednou věř!“ 
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 Kontakty v IM klientech pracují na stejném principu jako kontakty v poštovním klientovy – viz kapitola 

1.7.2.2 Poštovní klient. 

 

Obrázek 23: Odigo 
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1.8.2 Spamming 

Spamming je velmi nemilá záleţitost, která jiţ dlouho provází internetovou 

komunikaci. Spamming je totiţ hromadné rozesílání nevyţádaných zpráv lidem, kteří o 

ně vůbec nestojí. Ve velké většině se jedná o reklamní materiály, ale nejenom o ně. 

Často je spammem třeba studentský vtip nebo politická propaganda. Spamming je tedy 

zneuţitím moţností internetové komunikace.  

Se spammingem se setkávají jak uţivatelé E-mailu tak IM. A dokonalá obrana 

proti němu neexistuje. V IM klientech se dá zakázat určitý uţivatel. Takţe všechny 

zprávy od tohoto uţivatele jsou ignorovány a jiţ nikdy se uţivateli nezobrazí. Proto lze 

po prvním spamu toho kdo tento spam odeslal přiřadit do seznamu neţádoucích 

uţivatelů, takţe ţádná zpráva od něho k vám jiţ nedorazí. 

V poštovních klientech lze také nastavení určitých pravidel v poště (automatické 

mazání zpráv od určitého uţivatele) přítomnost spamů v došlé poště značně omezit. Ale 

potlačit spamy zatím nelze. Neboť ţádná právní úprava spamy zatím neperzekuje. 

1.8.3 Hoax 

Hoax je velmi specifickým příkladem spamu. Jedné se, většinou, o hromadně 

rozeslanou poplašnou zprávu (podepsanou nějakou autoritou - kupříkladu vývojové 

laboratoře společnosti Microsoft), která naivní uţivatele nutí tuto zprávu přeposílat 

svým kolegům pod záminkou toho je varovat před smyšlenkou uvedenou v textu zprávy. 

POZOR POZOR POZOR 

 

Subject: Alerte VIRUS - Humli - pozor!!! 

 

Dobry den všem, 

Prosím věnujte pozornost tomuto sděleni: z Francie jsme 

dostali zprávu o výskytu nového viru. Řiďte se prosím níţe 

uvedenými instrukcemi. 

 

Zjistili jsme, ze jsme byli infikováni virem, který 

nelze odhalit antivirovým programem. Pravděpodobně ho mate 

také ve Vašem PC !!  

Vir "FNBK" se můţe nacházet na vašem pevném disku, ale k 

tomuto dni není moţná ještě aktivní. Tento virus je 

naprogramován tak, ze se neaktivuje ihned. Má jistou 

aktivační lhůtu, a nelze jej odhalit detekčními programy 

pro vyhledávání virů (McAfee nebo Norton). 

Nikdo bohuţel netuší, od jaké doby se vir nachází v 

systému. Je moţné, ze existuje jiţ několik měsíců. Tento 

vir se stane aktivním po jeho spuštění, vymaţe všechny 

sloţky a soubory na Vašem pevném disku. Virus se přenáší e-

mailovou postou a napadá soubor ´C:/WINDOWS/COMMAND´. 
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Prosím, věnujte pozornost následujícím instrukcím a 

postupujte dle pokynu: 

1) V nabídce start zvolte "NAJIT" 

2) Pote zvolte "SOUBORY či SLOŢKY" 

3) Pote v nabídce "HLEDAT KDE" zvolte "PEVNÝ DISK (C:)" 

4) Do řádku "NÁZEV HLEDANÉ POLOŢKY ČI SOUBORU" napište: 

"SULFNBK.EXE" 

Pokud vir naleznete, NEOTEVÍREJTE HO!!! 

5) aniţ byste ho otevřeli, přejdete do nabídky "ÚPRAVY" 

6) zadejte "VYBRAT VŠE" 

7) pote přejdete do nabídky "SOUBOR" a kliknete na 

"ODSTRANIT" 

8) zavřete okno "s výsledkem hledáni" a vyprázdněte koš 

Dobrou zprávou je, ze teď jste uţ v bezpečí. 

Spatnou zprávou je, ze pokud jste nalezli tento vir na 

Vašem počítači, je zde riziko, ze jste pravděpodobně 

"infikovali" osoby, se kterými jste v "e-mailovem kontaktu" 

několik měsíců zpátky. Kontaktujte prosím osoby ve Vašem 

adresáři a okamţitě jim zašlete tuto zprávu. 

 

Obrázek 24: Příklad Hoaxu 

Cílem Hoaxu je zahltit poštovní servery a internetová spojení. Neboť i jen 

několikrát rozeslaná zpráva, díky řetězové reakci dalšího přeposílání se šíří 

geometrickou řadou. 

Druhotný cílem Hoaxu bývá i poškození uţivatele, který takový Hoax obdrţí. 

Zpráva ho totiţ vede nejen k tomu, aby ji rozšířil mezi své známé, ale dokonce pod 

záminkou řešení nějakého problému (nejčastěji vyléčení viru) ho nabádá ke smazání 

(viz např. Obrázek 24: Příklad Hoaxu) nějakých systémových souborů, bez kterých se 

zhroutí operační systém. Čímţ dojde ke značné újmě toho, který tomuto falešnému 

varování podlehne. 

Obrana proti Hoaxům je také značně pochybená a je moţná pouze ve formě jako 

v případě Spamů (viz kapitola 1.8.2 Spamming).  

Jakmile nějaký mail vykazuje příznaky Hoaxu (varování před neznámým 

nebezpečím, návod k mazání nějakých souborů a především ţádost o rozeslání této 

zprávy všem známým) je potřeba ho ignorovat a smazat. Případně si toto varování – 

zda-li je opravdu Hoaxem - ověřit v odborném internetovém tisku. 
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1.8.4 Viry a internet 

Problematika virů je v této učebnici podrobně rozebrána na jiném místě. V této 

části se budeme věnovat pouze kombinaci virů a internetu. 

Internet totiţ moţnosti šíření virů znatelně rozšířil. Neboť dříve bylo nutné 

k nákaze virem si vir přinést k počítači na nějakém pevném médiu (CD-ROM, disketa 

apod.). Dnes můţe být vir doručen kupříkladu E-mailem. 

Viry se po internetu šíří v drtivé většině jako přílohy E-mailů, které se tváří býti 

něčím uţitečným (uţitečným program, obrázkem apod.) a jen čekají na to, aby je 

neopatrný uţivatel spustil. 

Obranou proti internetovým virům je především opatrnost. První zásadou je 

neotvírat nevyţádané přílohy. A to i z „důvěryhodných“ zdrojů. Viry se totiţ na 

internetu velice rychle šíří. Neboť kaţdý nakaţený počítač rozešle kopie viru všem 

uţivatelům zaneseným v kontaktech. Takţe od vašeho známého, jehoţ počítač je 

nakaţený virem vám dozajista přijde kopie tohoto viru, která se bude tvářit, jako ţe ji 

váš známý odeslal a ten přitom o tomto mailu nebude vědět zhola nic. 

Kromě opatrnosti je výtečným pomocníkem proti virům nějaký antivirový 

program (např. AVG – http://www.avg.cz/), který vám pomáhá hlídat došlou poštu. A 

dříve, neţ vám ji dovolí přečíst, prohlédne přílohy, jestli neobsahují nějaký vir. 
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