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Internet a jeho význam
• „Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť 

sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny 
protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet 
je bezproblémová komunikace (výměna dat).
Slovo internet pochází z mezinárodní (původně latinské) předpony 
inter (česky mezi) a anglického slova net (network, česky síť).“ 

(zdroj Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet) 

• „Prostředí Internetu s internetovými stránkami se často označuje 
zkratkou www, anglicky world wide web, volně přeloženo do 
češtiny: celosvětová síť. Zkráceně pak můžeme mluvit o webu. 
Právě proto se stránky umístěné v síti internet nazývají nejen 
stránkami internetovými, ale též webové stránky.“ 

(zdroj: M. Domes, Internet pro úplné začátečníky)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet


Základní služby Internetu

• WWW – systém webových stránek zobrazovaných 

pomocí webového prohlížeče

• E-mail – elektronická pošta 

• Instant messaging – online (přímá, živá) komunikace 

mezi uživateli (Skype, ICQ, Viber, Messenger)

• Sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Google+)

• Internetové bankovnictví

• Cloudové služby – úložiště dat

• Online hry

• Přenos souborů pomocí FTP; sdílení souborů; připojení 

ke vzdálenému počítači



Zajímavost z historie Internetu

• Patronem Internetu a uživatelů počítačů byl v roce 
2001 zvolen Svatý Isidor, který žil v 7. století, údajně 
napsal první encyklopedii, v níž pod názvem 
Etymologiae shrnul poznatky z medicíny, matematiky, 
historie a teologie. 

Patronát potvrdil papež Jan Pavel II. 

• Dále vznikla Isidorova cena udělovaná volně šířeným 
programům (shareware).



Historie Internetu
• Dějiny Internetu jsou spojeny s rozvojem počítačů po 

druhé světové válce a počítačových sítí. Už tehdy si 
odborníci uvědomovali, že by bylo výhodné využívat 
sdílená data nebo technická zařízení. 

• Zásadním momentem pro zesílený výzkum v oblasti 
počítačových sítí – studená válka mezi USA a SSSR. 

• USA si uvědomovaly možnost masivního ničení 
komunikační infrastruktury. Zároveň si chtěly zajistit 
obnovení vedoucího technologického postavení.

• Začaly proto zvýšeně podporovat vývoj rozsáhlé 
komunikační počítačové sítě, která by neměla žádné řídící 
uzly podobné telefonním ústřednám a místo toho by bylo 
řízení sítě rozprostřeno (decentralizováno), takže by 
mohla dále fungovat i při výpadku některých jejích částí. 



Historie Internetu v datech
• 29.11.1969 – první experimentální síť, tzv. ARPANET – propojení 

počítačů čtyř různých amerických univerzit (síť tak měla čtyři uzly). 

V roce 1972 rozšířen na 37 uzlů (uživatelů).

Do 90. let Internet financován a využíván pouze akademickou sférou

• V roce 1971 – první odeslaný email (Ray Tomlinson) 

• 1987 – poprvé použit pojem „Internet“

• 90. léta – přechod pod komerční sféru

• 1984 – 1 tis. uživatelů

• 1987 – 27 tis. uživatelů

• 1991 – 500 tis. uživatelů

• 1996 – 50 mil. uživatelů

• 2006 – Internet využívá více než miliarda uživatelů

• 2010 – přes 2 mld. uživatelů

• 2016 – přes 3 mld. uživatelů (http://www.statistiky.wz.cz/?pg=internet)

http://www.statistiky.wz.cz/?pg=internet


Česká republika a Internet

• 13. 2. 1992 – slavnostní připojení ČR k Internetu – ČVUT 
v Praze

• 15. 6. 1993 – CESNET – národní akademická síť vysokých 
škol (do poloviny r. 1995 pouze akademický Internet)

• Rok 1996 – seznam.cz, MF Dnes na Internetu

• Údaje z prezentace ČSÚ ze dne 26. 11. 2015

https://www.czso.cz/documents/10180/36408914/csu_t
k_internet_prezentace.pdf/5bbc51dc-6334-4883-aa4a-
9cf8171781a6?version=1.0

https://www.czso.cz/documents/10180/36408914/csu_tk_internet_prezentace.pdf/5bbc51dc-6334-4883-aa4a-9cf8171781a6?version=1.0




















Nebezpečí na Internetu
• Internet má spoustu výhod, ale dokonalý není.
• Kromě spousty užitečných informací a kontaktů, narazíte na 

stránky, s jejichž obsahem morálně, politicky nebo společensky 
nesouhlasíte. 
Jediná obrana – takové stránky prostě nenavštěvovat.

• Internet je také plný klamavé reklamy, spamu (nevyžádané 
pošty) – k jakékoli reklamě je potřeba přistupovat s náležitým 
odstupem a přemýšlet. 

• Internet je plný škodlivého softwaru. Takový program, 
zjednodušeně „počítačový virus“ (malware), může vniknout do 
vašeho počítače s cílem páchat škody. 
Tou nejmenší je např. zneužití vašeho počítače k rozesílání 
nevyžádané pošty. Horší pak může být ztráta dat z pevného 
disku nebo zjištění vašich hesel, ať již k elektronické poště, do 
sociálních sítí nebo elektronického bankovnictví.

• Při práci s počítačem je prostě nutné se chovat rozumně a 
opatrně. 
Nic není stoprocentní, ale většina chyb se stane mezi židlí a 
počítačem



Pravidla bezpečnosti na Internetu I.
• Nainstalovaný kvalitní antivirový program, včetně pravidelných 

aktualizací (Eset, AVG, Avast, Windows Defender od verze W8, 
online Eset - https://www.eset.com/cz/online-scanner/ ).

• Navštěvovat důvěryhodné stránky. Pozor na stránky s nevhodným 
nebo nelegálním obsahem (pornografické stránky, nelegální 
úložiště hudby, filmů…)

• Nedůvěřovat souborům pocházejícím z neověřených a 
nedůvěryhodných zdrojů.

• Email – neotvírat maily s přílohou od neznámého adresáta; být 
obezřetní i u známých (mohou mít počítač napadený virem)

• Nereagovat na výzvy ke změně hesla např. k internetovému 
bankovnictví posílané emailem – žádná banka takto nepracuje. 
Email je fingovaný, přestože může obsahovat „logo“ vaší banky –
dobrovolně byste tak sdělili své osobní údaje někomu 
nepovolanému – ztráta dat, peněz,… (tzv. Phising)

https://www.eset.com/cz/online-scanner/


Pravidla bezpečnosti na Internetu II.
• Pozor na tzv. hoax – poplašnou zprávu – často jde o mail se 

zavirovanou přílohou, popř. je cílem vylákat podvodně určitou 
finanční částku.

• Spam – nevyžádaná pošta – většina poštovních programů má 
zabudované mechanismy pro filtrování a třídění příchozí pošty –
podezřelé jsou zařazeny do tzv. spam složky. 

• Používat tzv. silná hesla – kombinace velkých a malých písmen a 
čísel, např.: L5e5v9a1p  (pavel, rok nar. manželky 1958)

• Být opatrný na sociálních sítích – vnímat co a komu sdělujete, je to 
opravdu důvěryhodný člověk, znáte jej osobně, nebo pouze pod 
internetovou přezdívkou (nickem). 
Pozor na sdělování adresy, telefonního čísla, odjezdu na dovolenou 
apod.

• Informace o virech a boji proti nim: www.viry.cz

http://www.viry.cz/


Internetová (webová) stránka

• Internetová stránka je dokument (obvykle ve 
formátu html nebo xhtml), který je možné pomocí 
internetového (webového) prohlížeče zobrazit na 
monitoru. 

• Stránky obsahují text, multimediální data (obrázky, 
videa, zvuky,…) a hypertextové odkazy, které 
umožňují přechod na další webové stránky.

• Aby byla stránka na Internetu jednoznačně 
identifikovatelná, musí mít svou webovou adresu



Adresa webové stránky
Adresu tvoří tři (čtyři) základní části oddělené tečkami 
http://www.seznam.cz (nebo https://www.seznam.cz)

• http/https (HyperText Transfer Protocol/ Hypertext 
Transfer Protokol Secure) – komunikační protokol 
používaný na celosvětové počítačové síti Internet pro 
přenos dat - není nutné zadávat

• www (World Wide Web) – služba Internetu, která 
umožňuje zobrazení webových stránek

• seznam – název počítače (odborně serveru), připojeného 
k Internetu, na němž je stránka zobrazená v prohlížeči 
uložena. Této části adresy se říká doména druhého řádu

• cz – jde o příponu k názvu (tzv. doménu prvního řádu), 
která může mít dvě podoby: národní (např. cz, sk, uk, us…) 
nebo nadnárodní, např. com, net, info …

http://www.seznam.cz/
https://www.seznam.cz/


Internetový prohlížeč

Program, který slouží k zobrazení webových stránek 
a práci v Internetu

Nejčastěji používané prohlížeče:

• Mozilla Firefox

• Internet Explorer 

• Google Chrome 



Mozilla Firefox

Adresní řádek Vyhledávač
Nástrojová lištaAktualizace stránky

Krok zpět



Adresní řádek

• Zadání adresy webové stránky

• Adresu není nutné psát s výrazem www před 
názvem stránky - pokud jste již danou stránku 
někdy navštívili - plná adresa se vám sama vepíše 
do adresního řádku

• Adresu potvrďte stisknutím klávesy Enter nebo 
kliknutím na šipku na konci adresního řádku.

• Šipky vlevo znamenají posun na předchozí 
zobrazenou stránku. Klik pravým tlačítkem myši –
nabídka historie zobrazených stránek



Aktualizace stránky

• Tlačítko aktualizovat 
nebo klávesa F5

• Využijete při častěji měnící se stránce – sportovní 
utkání, elektronické noviny, on-line reportáže, nově 
příchozí maily, apod.



Nástrojová lišta

Některé často používané akce zastupují tlačítka na této 
liště tak, aby byly hned po ruce. 

• Domovská stránka        - úvodní stránka prohlížeče

• Přidat stránku do záložek a spravovat záložky
- přidáte do záložek vaši oblíbenou stránku, záložky pak 
můžete třídit do skupin, např. podle témat

• Nabídka dalších funkcí prohlížeče 
- zobrazí dosud skryté funkce prohlížeče (tisk, historie, 
možnosti…)



Nabídka dalších funkcí
• Tlačítko Přizpůsobit 

– úprava 
nástrojové
lišty



Tlačítko „+“ – přidat nový panel

• Umožňuje přidat nový panel pro zobrazení 
další webové stránky

• Pořadí panelů můžeme měnit tažením za 
„ouško“ s názvem panelu (s názvem webové 
stránky)



Internet Explorer
Adresní řádek

Vyhledávač Nástrojová lištaAktualizace stránky
Krok zpět



Popis činnosti internetových
vyhledávačů
Obecně je většina internetových vyhledávačů tvořena třemi 
programy (pracuje ve třech krocích):

• Vyhledávací robot (spider) – neustále prochází celý 
Internet a snaží se navštívit (zmapovat) všechny stránky –
co vyhledá, uloží na domovský server dané služby (ukládá 
adresu stránky a nejčastěji se opakující slova)

• Třídící program (Indexér) – třídí a uspořádává odkazy na 
vyhledané stránky, vytváří jakýsi jejich katalog, včetně 
rejstříku

• Vyhledávač – program, který přebírá od uživatele dotaz na 
vyhledání, poté sáhne do indexu a nalezne stránky, které 
odpovídají dotazu. Musí je navíc seřadit podle jejich 
relevantnosti vzhledem k dotazu.



Surfování na Internetu

• Zadání přesné adresy stránky
Tip: Pro zvětšení/zmenšení textu stránky podržte klávesu Ctrl a otočte 
kolečkem myši (nebo podržte klávesu Ctrl a stiskněte opakovaně +/-)

• Vstup na další stránky z právě zobrazené stránky –
pomocí tzv. hypertextových odkazů

Tip: Kliknutím levým tlačítkem myši se otevře další stránka místo původní. 
Pokud chcete mít otevřené obě, klikněte na hypertextový odkaz pravým 
tlačítkem myši a z nabídky zvolte Otevřít odkaz v novém panelu

• Vyhledávání v katalogu – např. na portálech Seznam.cz, 
Centrum.cz, Firmy.cz – vyhledávání podle témat (viz 
Zlaté stránky)

• Pomocí fulltextového internetového vyhledávače (např. 
google.cz, bing.com), zadáním klíčových slov



Internetový vyhledávač
www.google.cz

• Základní vyhledávání

Zadáte výraz, kterým co nejpřesněji zachycujete, co 
chcete vyhledat. 

Může to být jedno nebo i více slov (např. pokud 
chceme najít informace o životě Karla Čapka, zadáme 
„Karel Čapek život“) – vyhledávač nám zobrazí 
nejprve odkazy na stránky, ve kterých jsou všechna 
tato tři slova, poté ale i ty, ve kterých je třeba pouze 
slovo Čapek, tzn. i informace o Josefu Čapkovi. 

Pokud chceme přesnější vyhledávání, musíme použít 
funkci – Rozšířené vyhledávání



Internetový vyhledávač
www.google.cz

• Rozšířené vyhledávání

Po zobrazení odkazů na naše první zadání, se na 
stránce vpravo zobrazí tlačítko Ozubené kolečko – po 
kliknutí na něj je možné zvolit Rozšířené vyhledávání. 

Otevře se nám formulář, ve kterém můžeme zpřesnit 
náš dotaz – přesně toto sousloví, jazyk, oblast, 
poslední aktualizaci, typ souboru apod.

Podobně můžeme zadat vyhledávání pouze obrázků, 
videa, zpráv, apod.









Praktická část 
–

tipy na webové stránky



Informace - zpravodajství

• Informační portály: 
www.seznam.cz , www.centrum.cz , www.idnes.cz

- jsou členěné na tematické sekce a podsekce

- ze stránek seznam.cz – odkaz Deníky – denní tisk

• Online časopisy (neplacené/placené verze): 
- bezplatně: Hospodářské noviny (www.ihned.cz),

Vesmír (www.vesmir.cz) …

- za poplatek: MF Dnes (www.mfdnes.cz) 

- web. stránky k tištěným časopisům: Marianne, Joy, 

Svět ženy …

http://www.seznam.cz/
http://www.centrum.cz/
http://www.idnes.cz/
https://www.novinky.cz/denni-tisk?sectionId=901&id=18439914
http://www.ihned.cz/
http://www.vesmir.cz/
http://www.mfdnes.cz/


Informace - počasí

• Základní verze - na výše uvedených portálech

• Český hydrometeorologický ústav

www.chmi.cz (odkaz na předpovědní model Aladin)

• Podrobná předpověď na několik dní i v zahraničí

www.meteoprog.cz

• Předpověď pro ČR

www.meteopress.cz

http://www.chmi.cz/
http://www.meteoprog.cz/
http://www.meteopress.cz/


Encyklopedie

www.wikipedia.com nebo www.wikipedia.cz

• Wikipedia je mezinárodní encyklopedie s otevřeným 
obsahem, na němž pracují dobrovolníci z celého světa. 

• Funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový 
uživatel může vložit v podstatě libovolný článek, 
změnit, opravit nebo rozšířit nějaký článek. 

• S tím ale souvisí nutnost ověřovat si informace 
uvedené na wikipedii, ne vše zde uvedené musí být 
pravdivé.

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.cz/


Jízdní řády

www.jizdnirady.idnes.cz

• Detail spojení lze vytisknout, uložit do 
formátu pdf a poté vytisknout…

• Jízdné u vlaků lze zjistit sestavením „fiktivní 
jízdenky“

http://www.jizdnirady.idnes.cz/


Soukromí dopravci

Leo Expres – www.le.cz

RegioJet – www.regiojet.cz

• Možná rezervace a platba jízdenek online, výhodné 
tarify pro skupiny, rodiny, seniory…

• Ceny se liší podle atraktivity odjezdu spoje a jeho 
vytíženosti, včasnosti rezervace, kategorie sedadel…

http://www.le.cz/
http://www.regiojet.cz/


Mapy
• volíme typ mapy – základní, letecká, turistická …

• můžeme vyhledávat místa, trasy, volit průjezdní body

• Ke zkopírování mapy můžete použít klávesu 
Print Screen nebo funkci vložení výřezu obrazovky ve 
Wordu (viz další snímek)

• Odkazy:

www.google.cz/maps - přehledné mapy; „street view“ 
(virtuální prohlídka města)

www.mapy.cz - velký výběr typů map – výborná je 
turistická mapa – včetně turistických značek

http://www.google.cz/maps
http://www.mapy.cz/


Návrat zpět



Vložení snímku obrazovky a výřezu obrazovky

• Tato funkce může nahradit klávesu Print Screen
(Prt Scr)

• Najdete ji na kartě Vložení pod ikonou Snímek 
obrazovky

• Díky ní je možné ve všech programech MS Office 
vložit snímek (obrázek) celé obrazovky libovolného 
otevřeného programu nebo výřez z této obrazovky.



Plánování trasy na www.mapy.cz



Komunikace na Internetu
Rozlišujeme podle typu komunikace – textové zprávy, 
hovor/video hovor …

• E-mail – tradiční, oficiální, pomalejší odezva

• Skype – videohovor, lze psát i textové zprávy, posílat přílohy

• Facebook – nejrozsáhlejší systém pro vzájemnou 
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat

• Twitter – psaní krátkých komentářů

• Úschovna – posílání velkých souborů 

• Chatovací zkratky: http://www.jogabonitocz.wbs.cz/Chatovaci-zkratky.html

http://www.jogabonitocz.wbs.cz/Chatovaci-zkratky.html


Posílání materiálů přes 
portál
www.uschovna.cz



www.uschovna.cz

• Portál nabízející možnost odeslat přes Internet 
zásilku o velikosti až 300 MB zdarma

• Využijete při posílání větších souborů 
např. s obrázky, fotografií, apod.

http://www.uschovna.cz/


Postup posílání zásilky

• Na stránkách http://www.uschovna.cz/ klikněte na 
položku POSLAT ZÁSILKU.

http://www.uschovna.cz/


Otevře se formulář, který je nutné 
vyplnit
• Soubory: Kliknutím na položku Procházet se otevře okno 

Nahrát soubor, kde z adresáře na vašem disku vyberete 
soubor, který chcete poslat. Pokud chcete poslat 
najednou víc souborů – kliknete na položku Přidat
soubor a dál postupujete stejně jako v předchozím 
případě.

• Váš email

• Emaily příjemců: pokud byste zásilku posílali více lidem, 
adresy oddělujte čárkou nebo pište na samostatný řádek.

• Vzkaz pro příjemce



Vše je hotové, stačí jen odeslat kliknutím na tlačítko POSLAT.



Překladač textu na www.google.cz



Překladač celé webové stránky na 
www.google.cz

Hypertextový odkaz



Cestování

Online rezervace pobytů a ubytování

• Internetové stránky cestovních kanceláří –

např. www.invia.cz , www.nev-dama.cz

• www.booking.com

• www.airbnb.cz

http://www.invia.cz/
http://www.nev-dama.cz/
http://www.booking.com/
http://www.airbnb.cz/


Rezervační systémy

Vstupenky – kina, divadla, festivaly, koncerty… 

• Kino Valašské Meziříčí 
http://kino.kzvalmez.cz/ – rezervační systém

• www.ticketportal.cz

• www.ticketpro.cz

http://kino.kzvalmez.cz/
http://www.ticketportal.cz/
http://www.ticketpro.cz/


Zábava na Internetu

• Online TV – www.ceskatelevize.cz/ivysilani

• https://www.stream.cz/ – internetová televize

• www.youtube.com – videa, návody

• www.pinterest.com – hobby stránky (ruční práce, 
vaření, kutilství, inspirace všeho druhu …)

• www.fler.cz – online hobby obchod, inspirace

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani
https://www.stream.cz/
http://www.youtube.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.fler.cz/


Online nákupy – internetové obchody
První vznikly v USA už v 90. letech 20. století, obrovský 
boom po roce 2000.

V současné době nabízejí široké spektrum zboží i služeb s 
využitím pokročilých způsobů plateb a stávají se 
alternativou kamenného obchodu.

• Pohodlný nákup z domova

• Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

• Levnější zboží

• Různé slevy a akce

• Většina „kamenných obchodů“ má i svou online verzi

• Ale!!!  Nakupovat pouze u prověřených prodejců



Internetové obchody – tipy I.

• Multioborový: www.mall.cz, www.alza.cz, 
www.kasa.cz

• Elektronika: www.euronics.cz, www.datart.cz, 
www.czc.cz

• Kosmetika: www.notino.cz, www.glamot.cz
• Knihy: www.knihydobrovsky.cz, 

www.knihcentrum.cz, www.megaknihy.cz
• Hračky: www.pompo.cz, www.dracik.cz, 

www.bambule.cz, www.hmstudio.cz
• Sport: www.sportisimo.cz, www.hervis.cz
• Oděvy: www.zoot.cz, www.bonprix.cz

http://www.mall.cz/
http://www.alza.cz/
http://www.kasa.cz/
http://www.euronics.cz/
http://www.datart.cz/
http://www.czc.cz/
http://www.notino.cz/
http://www.glamot.cz/
http://www.knihydobrovsky.cz/
http://www.knihcentrum.cz/
http://www.heureka.cz/exit/megaknihy-cz/?z=4&t=b61cb3a0f1cd45c1272e7f1c929e5820
http://www.pompo.cz/
http://www.dracik.cz/
http://www.bambule.cz/
http://www.hmstudio.cz/
http://www.sportisimo.cz/
http://www.hervis.cz/
http://www.zoot.cz/
http://www.bonprix.cz/


Internetové obchody – tipy II.

• Online nákupy v Tescu – www.itesco.cz
(jak nakupovat http://jaknakupovat.itesco.cz/) 
– zatím bohužel ještě nefunguje v našem regionu

• Srovnání cen – www.heureka.cz
• Srovnávače výrobků v rámci obchodů 

– např. na www.euronics.cz, www.alza.cz

http://www.itesco.cz/
http://jaknakupovat.itesco.cz/
http://www.heureka.cz/
http://www.euronics.cz/
http://www.alza.cz/


Děkuji za pozornost


