
11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná 

komunikace, hledání informací) 

- Vysvětlit pojem hypertext,  
- umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se zpět, 

aktualizovat a měnit zobrazení stránky [velikost textu, celoobrazovkové zobrazení], používat 
a nastavit domácí stránku, používat záložky [oblíbené položky] a historii procházení, 
prohledat právě zobrazenou stránku, uložit aktuální stránku na disk, prohlédnout si ji v 
náhledu, vytisknout, stáhnout z webu nabízený soubor, rozpoznat zabezpečené připojení),  

- vysvětlit princip fungování elektronické pošty (schránka na internetu) a znát princip práce 
klienta elektronické pošty,  

- rozumět rozdílu a umět pracovat s poštou pomocí webového rozhraní a klienta elektronické 
pošty (vytvářet a odesílat zprávy, znát jejich prvky, umět spravovat složky poštovního 
programu, umět odpovědět na zprávu a přeposlat ji, využívat adresář, umět vložit přílohu),  

- vysvětlit princip elektronické konference, diskusního fóra a chatu,  
- používat nástroje on-line komunikace textové i hlasové, znát princip IP telefonie.  
- Vysvětlit princip používání (ne způsob fungování) bezpečnostních certifikátů a elektronického 

podpisu 
- Vyhledat dopravní spojení, stáhnout soubor, ukázat používání e-mailu (filtry) 

 

WWW – World Wide Web 

- „celosvětová pavučina“ 

- označení pro aplikaci internetového protokolu http 

- soustava propojených hypertextových dokumentů 

- dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL, 

jehož součástí je i doména a jméno počítače 

- protokol HTTP je dnes již používán i pro přenos jiných dokumentů, než jen 

souborů ve tvaru HTML¨ 

HYPERTEXT 

- způsob strukturování textu 

- obsahuje hyperlinky neboli česky (hypertextové) odkazy 

- Kliknutím na odkaz, který může být ve formě textu, obrázku nebo např. videa, 

nás daný link odkáže přesně na zdroj uváděných informací.  

- Umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání informací  

E-MAIL (Elektronická pošta) 

- Odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy 

- internetový systém elektronické pošty založený na protokolu SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol) 

-  zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a 

adresátem (zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta) 

- Adresa uživatele: jméno, přezdívka- zavináč @- internetová doména 

(seznam.cz, centrum.cz, gmail.com, …) 



- Každý uživatel e-mailu má na serveru vyhrazený prostor (schránku), kam mu 

přichází zprávy. Aby si je mohl přečíst, musí se s tímto serverem spojit. Velikost 

schránky může být limitovaná nebo neomezená 

- Dovoluje posílat nejen zprávy, ale také další soubory (texty, obrázky, 

programy) mezi počítači připojenými k této síti 

KLIENT 

- Stahuje zprávy z poštovního serveru; program, který umožňuje správu 

elektronické pošty 

- Protokol POP (stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru) 

- Protokol IMAP – pracuje v online i offline režimu, je rychlejší než POP, 

umožňuje podporu více schránek,využití u firem, škol  

- Pro odesílání dat protokol SMTP 

- Pomocí programu Microsoft Windows Mail (dříve Outlook Express) můžeme 

spravovat poštovní zprávy nebo kontakty či filtrovat nevyžádanou poštu  

 

ONLINE KOMUNIKACE 

- Instant messaging (IM) 

- Služba umožňující sledovat připojení přátel a následně s nimi chatovat, 

přeposílat soubory apod. 

- Oproti emailu velmi rychlé (v reálném čase) 

- Uživatele nikdo nenutí, aby na zprávy odpovídali ihned. Tímto způsobem se IM 

komunikace stává méně vyrušující než třeba telefon a to je částečný důvod, 

proč je tento způsob komunikace stále více oblíben. 

- Služby: ICQ, Skype, Qip, Windows Live Messenger, Facebook apod. 

CHAT 

- komunikace s více lidmi najednou  

- jeho předností je možnost interakce s uživateli  

DISKUZNÍ FÓRUM 

- Místo na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na 

stránce zobrazují. Oproti chatu se internetová diskuse obvyk le liší tím, že 

přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat 

bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem mnoha dní či měsíců. 

- Většinou nutná registrace 

- Součást diskusního serveru 

- Různá témata, skupiny 

DESATERO BEZPEČNÉ KOMUNIKACE 

- Zvažte, zda je nutné zveřejňovat telefonní číslo nebo adresu. 



- Neposílejte nikomu svoji intimní fotografii, nikdy nevíte, kde se může objevit.  

- Udržujte hesla (k e-mailu i jiná) v tajnosti, nesdělujte je ani osobě blízké či 

kolegovi v práci.  

- Nikdy neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární maily či vzkazy  

- Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli někomu jinému.  

- Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte. 

- Když s někým nechcete komunikovat, nekomunikujte.  

- Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte např. na 

dovolenou. Po návratu by vás mohlo čekat nepříjemné překvapení  

- Při používání webové kamery buďte obezřetní. Kdokoli může na druhé straně 

hovor nahrávat. 

- Než cokoli potvrdíte, přečtěte si podmínky užívání. 

 

VOIP (Voice over internet protocol) 

- přenos digitalizovaného hlasu (v těle paketů) 

-  prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol 

IP 

-  telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu 

-  klienti IP telefonie: Skype, TeamSpeak  

Princip IP telefonie  

IP telefonie je obecně založena na tom, že telefonní ústřednu nahrazuje jedno nebo soubor 
zařízení, které plní funkce:  

- připojení do klasického telefonního světa a převod hlasu/faxu na IP pakety  
- řízení komunikací – jakéhosi centrálního mozku, který udržuje a spravuje konfigurace a je 

schopen směrovat hovory v rámci telefonní sítě  

Nejznámějším řešením zdarma pro telefonování přes Internet je Skype, další jsou například 

ICQ, MSN nebo Google Talk (v současné době pouze v anglickém jazyce). Pro domácí použití 

a malé firmy do několika desítek zaměstnanců je to plně dostačují.  

Skype, ICQ, MSN a další se běžně využívají pro spojení 2 osob. Opomíjenou možností využítí 
je pořádání telekonference 2 účastnických stran, kdy každá z nich může mít 5 i více členů. 
Jednoduše se postaví notebook nebo mikrofon do středu stolu a všichni zúčastnění mohou 
volně diskutovat. 

 

ELEKTRONICKÝ PODPIS 

- elektronické identifikační údaje autora (odesílatele) elektronického dokumentu  

http://www.skype.com/intl/cs/
http://icq.atlas.cz/
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1228068138&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx%3Fn%3D1877140089&id=64855
http://www.google.com/talk/


- princip: zašifrování dokumentu tajným klíčem a dešifrování klíčem veřejným 

(tajný klíč nesmí znát nikdo jiný, než autor dokumentu) 

 

 

Bezpečnostní certifikáty obecně nejsou pro žádného dodavatele libovolného programového vybavení 

či hardware povinné. Až na mnoho výjimek představovaných v některých státech například armádou 

či bankovním sektorem. Zákazník si může být díky certifikátům více méně jist, že daná platforma 

bezpečnostním kritériím vyhovuje. V tomto kontextu je nutné chápat případné rozhodování 

dodavatelů databázových platforem o tom, zda podstoupí se svým produktem mnohdy velmi 

zdlouhavý a finančně náročný proces certifikace. 

 

Elektronické konference  

jsou jakési virtuální diskusní kluby založené na principu elektronické pošty. Jejich účastníci v 

nich diskutují o předem smluvených tématech. 

Do elektronické konference se může přihlásit každý, kdo má přístup k elektronické poště.  

Svým přihlášením docílí toho, že je jeho e-mailová adresa přidána do seznamu adres 

abonentů dané konference. Jakýkoliv dopis zaslaný na adresu konference je rozeslán na 

adresy všech abonentů. Kromě možnosti sledování obsahu konference se mohou její 

účastníci obrátit na ostatní členy také se svým názorem, otázkou či prosbou o pomoc. 

Vlastní službu elektronických konferencí zajišťují speciální aplikace - listservery. Každý 

listserver může obhospodařovat řadu jednotlivých konferencí. Úplný seznam všech 

listserverů dostupných na síti není možné vytvořit, protože neustále vznikají nové. Krácené 

seznamy lze získat prostřednictvím služeb WWW nebo FTP. Konference zahrnují téměř 

všechna myslitelná témata a jejich celkový počet se pohybuje řádově v tisících.  

Základní charakteristika 

Elektronická konference (tzv. ListServer) je služba pro hromadné rozesílání e-mailu mezi 
skupinou uživatelů. Jde o velmi rychlý a účinný způsob komunikace mezi určitou skupinou 
uživatelů.  

 

Princip fungování 

Každá elektronická konference má svoji vlastní emailovou adresu. Na tuto adresu zasílají 
jednotliví účastníci konference svoje příspěvky (maily), které se automaticky rozesílají všem 

účastníkům konference. Konference je možné se účastnit aktivně (posílání příspěvků) nebo 
pasivně (pouhé přijímání - čtení příspěvků zaslaných do konference ostatními účastníky).  



Pokud si někdo přeje zapojit se do elektronické konference, musí se tzv. přihlásit, což 
znamená zaslat mail stanoveného obsahu na předem danou adresu (viz dále).  

Kromě přihlášení do konference a přijímání, resp. odesílání příspěvků, nabízí elektronické 

konference ještě další činnosti, např. výpis všech účastníků, prohlížení archivu příspěvků, a 
pochopitelně odhlášení z konference.  
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