
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0062. 

 

Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun 

Období zpracování: červen 2013 – prosinec 2014 

Název VP: ICT praktikum 

Pořadové číslo VP: KA 1 

Cíle VP: Zdokonalení v praktické práci s ICT prostředky a jejich využití 

Vstupní předpoklady: Základní znalost obsluhy osobního počítače (PC) 

 

 

  



 

 2 

OBSAH 
1. Základní architektura a funkčnost PC ............................................................................................... 4 

Koncepce konstrukce počítače ............................................................................................................. 4 

Některé základní pojmy:....................................................................................................................... 4 

2. Komponenty PC, charakteristiky, kompatibilita ............................................................................... 6 

Hardware .............................................................................................................................................. 6 

Charakteristika jednotlivých součástí: .................................................................................................. 6 

3. Uvedení PC do provozu - instalace OS … ........................................................................................ 9 

Připojení počítače k síti ........................................................................................................................ 9 

Jak provést čistou instalaci Windows ................................................................................................. 11 

4. MS Word - Tvorba dokumentu ve více sloupcích .......................................................................... 13 

5. MS Word 2013 – Předtisková příprava a tisk brožury .................................................................... 19 

6. Zásady bezpečnosti PC ................................................................................................................... 25 

Důležité zásady bezpečné práce s PC ................................................................................................. 25 

Možné příznaky ohrožení: .................................................................................................................. 26 

Potenciální stavy ohrožení .................................................................................................................. 26 

7. Bezpečnost na Facebooku ............................................................................................................... 27 

Bezpečnostní rizika Facebooku .......................................................................................................... 27 

Jak si zabezpečit soukromí na největší sociální síti současnosti ........................................................ 27 

8. Základní rozdělení, získání, ukládání, užití a uchovávání dat ........................................................ 30 

Základní současné technologie publikování informací ...................................................................... 30 

elektronické publikování = tvorba (editace) + prezentace + výměna ................................................ 30 

Elektronické dokumenty ..................................................................................................................... 31 

Zálohování a bezpečnost dat .............................................................................................................. 31 

9. Práce s rastrovým obrázkem, formáty dat ....................................................................................... 35 

Formáty rastrových dat ....................................................................................................................... 35 

Velikost versus DPI ............................................................................................................................ 36 

10. Práce s rastrovým obrazem, pořízení souboru digitálním fotoaparátem ..................................... 38 

Druh obrázků - rozlišení, velikost souborů a kvalita fotografie ......................................................... 38 

Velikost snímků .................................................................................................................................. 39 

Světlo .................................................................................................................................................. 39 

Čas ...................................................................................................................................................... 39 

Clona a hloubka ostrosti ..................................................................................................................... 40 

Režim fotoaparátu .............................................................................................................................. 40 

Barevná teplota ................................................................................................................................... 41 



 

 3 

Formát snímku (na výšku, na šířku) ................................................................................................... 41 

11. Archivace fotografických dat a publikace digitálních fotografií ................................................ 42 

Organizujeme a archivujeme snímky ................................................................................................. 42 

Prohlížíme fotografie .......................................................................................................................... 42 

Upravujeme fotografie ....................................................................................................................... 42 

Programy pro editaci .......................................................................................................................... 43 

12. Práce s rastrovým obrazem, editace souboru z hlediska kompozice ........................................... 44 

Kompozice obrazu .............................................................................................................................. 44 

Zásady: ............................................................................................................................................... 44 

13. Práce s rastrovým obrazem,  editace souboru z hlediska obsahu obrazové informace ............... 47 

Pět základních úprav, které vylepší vaše fotografie ........................................................................... 47 

14. Možnosti a postupy přípravy webové prezentace; fotogalerie .................................................... 55 

Fotogalerie .......................................................................................................................................... 55 

15. Základy HTML / XHTML - principy jazyka .............................................................................. 61 

Základy jazyka XHTML  ................................................................................................................... 61 

Tagy .................................................................................................................................................... 61 

Zásady a konvence jazyka XHTML ................................................................................................... 62 

Entity .................................................................................................................................................. 63 

Obrázky a hypertextové odkazy ......................................................................................................... 64 

Multimediální objekty ........................................................................................................................ 66 

Nejpoužívajší tagy .............................................................................................................................. 67 

Ideální on-line zdroje: ........................................................................................................................ 68 

16. Rozmístění objektů na stránce webové prezentace ..................................................................... 69 

Tabulky ............................................................................................................................................... 69 

17. Užití editoru pro tvorbu webové prezentace  (html editor) ......................................................... 70 

Návod na KompoZer .......................................................................................................................... 70 

18. Užití editoru pro tvorbu webové prezentace  (html editor) ......................................................... 77 

Menu kompozeru ................................................................................................................................ 77 

19. Užití editoru pro tvorbu webové prezentace  (grafický editor - fotogalerie) .............................. 83 

Zoner Photo Studio ............................................................................................................................. 83 

20. Publikování – umístění prezentace na webový server ................................................................ 84 

Vlastní doména s místem na disku ..................................................................................................... 84 

Freewebhosting .................................................................................................................................. 85 

21. Zdroje informací .......................................................................................................................... 87 

 



 

 4 

1. ZÁKLADNÍ ARCHITEKTURA A FUNKČNOST PC 

Osobní počítač (PC)1 

Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného 

programu.  

Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, 

monitor atd.) a ze software (operační systém a programy, případně data).  

Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím 

jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení.  

 

Koncepce konstrukce počítače 

Existují dvě základní koncepce konstrukce počítače: 

 John von Neumannovo schéma počítače – Neumannovo používá jednu elektronickou paměť 

pro program i pro data 

 Harvardská architektura – používá oddělenou paměť pro data a pro program 

Současné počítače nejsou konstruovány důsledně ani podle jednoho z těchto dvou základních schémat. 

Univerzální osobní počítače obsahují jen jednu paměť, do které se umisťují programy i zpracovávaná 

data, avšak procesor umožňuje paměť obsahující program označit jen pro čtení a naopak část paměti, 

která obsahuje data označit tak, že nelze vykonávat strojové instrukce, které jsou v ní uloženy.  

Harvardské schéma s oddělenou pamětí pro program a data se často používá u jednočipových počítačů 

a dalších malých vestavěných systémů (mobilní telefony a podobně). 

Součásti počítače 

Počítače se skládají ze dvou základních částí: 

 hardware – technické vybavení počítače, tedy fyzické části (slangově železo) 

 software2 – programové vybavení počítače, tedy řada instrukcí, které jsou počítačem postupně 

provedeny. Software můžeme definovat i tak, že to je v počítači vše, co není hardware (tj. vše 

kromě fyzických součástí počítače). Avšak v tomto případě zahrnujeme mezi software i data, 

která typicky není možné vykonat procesorem, protože neobsahují strojové instrukce pro 

procesor počítače, ale data popisují obrázek, textový dokument a podobně. Označení software se 

tak někdy vztahuje jen na programy, ale může se vztahovat i na data. 

 

Některé základní pojmy:3 

Počítač – Stroj na zpracování informací  

Informace:  

1. data, která se strojově zpracovávají  

                                                 
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D 
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Software 
3 http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/ZPOJMY.HTML 
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2. vše co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech, které se staly 

nebo které nastanou  

Data: údaje, hodnoty, čísla, znaky, symboly, grafy, ...  

Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o 

posloupnost instrukcí.  

Instrukce: Předpis k provedení nějaké (většinou jednoduché) činnosti realizovatelný přímo technickým 

vybavením počítače (např. přičtení jedničky, uložení hodnoty do paměti apod.)  

bit: 1 bit (binary digit - dvojková číslice) je základní jednotka informace. Poskytuje množství informace 

potřebné k rozhodnutí mezi dvěma možnostmi. Jednotka bit se označuje b a může nabývat pouze dvou 

hodnot - 0, 1.  

Byte: Jednotka informace, která se označuje B a platí 1 B = 8 b.  

Paměť: Zařízení, které slouží pro uchování informací (konkrétně binárně kódovaných dat). Množství 

informací, které je možné do paměti uložit, se nazývá kapacita paměti a udává se v bytech. Protože byte 

je poměrně malá jednotka, používá se často následujících předpon:  

Předpona  Značka  Zápis  Mocnina (B)  Převod (B)  

kilo  k, K  1 kB  210 B  1024 B  

mega  M  1 MB  220 B  1048576 B  

giga  G  1 GB  230 B  1073741824 B  

tera  T  1 TB  240 B  1099511627776 B  
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2. KOMPONENTY PC, CHARAKTERISTIKY, KOMPATIBILITA 

Hardware4 

Hardware je technické vybavení počítače. Zahrnujeme do něj všechny fyzické součásti počítače. 

Běžný počítač se skládá z těchto součástí: 

 počítačová skříň – skříň z plechu (nebo jiných materiálů), může být též součástí monitoru (AiO 

= All in One)  

o základní deska – obsahuje většinu elektronických částí počítače  

 procesor – vykonává strojové instrukce, ze kterých jsou složeny programy 

 operační paměť – za běhu počítače uchovává programy a data  

 sběrnice – propojuje vstupně-výstupní zařízení s procesorem, umožňuje připojení 

rozšiřujících karet  

 grafická karta – umožňuje vytvořit v paměti obraz, který zobrazí na monitoru 

 zvuková karta – vytváří signál, který se v reproduktoru mění na zvuk 

 síťová karta – zprostředkovává připojení k počítačové síti 

 a další rozšiřující zařízení 

o pevný disk – uchovává programy i data i po vypnutí počítače 

o elektrický zdroj – mění síťový střídavý proud na stejnosměrný proud o nižším napětí 

 monitor – zobrazuje informace uživateli, je připojen ke grafické kartě 

 počítačová klávesnice – zprostředkovává alfanumerický vstup od uživatele 

 počítačová myš – umožňuje pohybovat kurzorem myši a vyvolávat události stiskem tlačítka 

 a další vstupní-výstupní zařízení (počítačová tiskárna, scanner, …) 

Charakteristika jednotlivých součástí:5 

Procesor 

Procesor (anglicky Central Processing Unit, zkratka CPU) je v informatice základní součást počítače, 

která vykonává strojový kód spuštěného počítačového programu. Ten je složen z jednotlivých strojových 

instrukcí, které jsou uloženy v operační paměti počítače. Procesor je v současnosti velmi složitý 

sekvenční integrovaný obvod umístěný na základní desce počítače. 

Grafická karta 

Grafická karta nebo také videoadaptér je součástí počítače a stará se o zobrazení obrazu na monitoru, 

grafické výpočty atd. Připojena je většinou přes PCI-Express, AGP nebo PCI slot. Grafická karta může 

být i integrována na základní desce. Většinou se jedná o nejnutnější čipy, výjimečně se přidává vlastní 

paměť. Nazývá se potom IGP (integrovaný grafický čip). 

                                                 
4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D 
5 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware 
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Paměť RAM 

RAM (anglicky random-access memory, paměť s přímým přístupem, správněji RWM read-write 

memory, paměť pro čtení a zápis) je v informatice typ elektronické paměti, která umožňuje přístup k 

libovolné části v konstantním čase bez ohledu na její fyzické umístění. Proto je doslovný překlad 

anglického "random" v podobě "paměť s náhodným přístupem" zavádějící a je vhodnější používat český 

termín paměť s přímým přístupem (nebo libovolným přístupem). Paměť RAM se používá v počítačích 

a dalších elektronických přístrojích. V současné době je pod pojmem RAM typicky míněna pouze 

volatilní paměť, která ztratí svůj obsah po výpadku napájení. Nicméně z výše uvedené definice zahrnuje 

označení RAM též paměti, do kterých se běžně nezapisuje (ROM, PROM, EPROM, EEPROM). 

Druhy RAM 

Druhy nejpoužívanějších RAM pamětí jsou:  

SD RAM, DDR, DDR2, DDR3 

Velikosti RAM:  

64Mb, 128Mb, 256Mb, 512Mb, 1024Mb, 2048Mb, 4096Mb, 8192Mb, 16384Mb 

Pevný disk 

Pevný disk (zkratka HDD, anglicky hard disk drive) je zařízení, které se používá v počítačích a ve 

spotřební elektronice slouží k dočasnému nebo trvalému uchovávání většího množství pomocí 

magnetické indukce. První veřejné pevné disky se objevily v roce 1956, nejprve pro sálové počítače. 

Předchůdcem pevných disků je magnetická páska. 

Druhy HDD 

Rozhraní ATA (Advanced Technology Attachment), což je v podstatě synonymum názvu 

IDE Integrated Drive Electronics a pro lepší odlišení se dnes označuje též jako PATA). ATA rozhraní 

je relativně jednoduché a tedy i levné. ATA rozhraní má maximální teoretickou přenosovou rychlost 

okolo 1 Gb/s = 133 MB/s (prakticky zhruba poloviční). Při připojení jednoho disku je rychlost 

dostačující, protože pevný disk dokáže pracovat s datovým tokem až 640 Mb/s = 80 MB/s. Na jeden 

ATA kabel je ovšem možné připojit dva disky, takže se rychlost ATA rozhraní rozděluje. 

Sériové rozhraní SATA (Serial ATA) je nástupcem klasického ATA (retroaktivně přejmenované na 

PATA) rozhraní. Výhodou SATA je vyšší rychlost; vyšší inteligence řadiče, umožňující optimalizaci 

datových přenosů NCQ; možnost připojování disků za chodu systému (tzv. Hot Swap) a menší rozměry 

kabelů, které nebrání toku vzduchu ve skříni a tedy zlepšují chlazení počítačů. Z hlediska operačního 

systému je řízení disků pomocí tohoto rozhraní shodné s paralelní ATA. 

Základní deska 

Základní deska (anglicky mainboard či motherboard) je základním hardware většiny počítačů. Hlavním 

účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a poskytnout jim 

elektrické napájení. Postupem času se funkce základní desky rozšiřovala v tom, že sama začínala 

obsahovat některé součástky počítače, které se do ní dříve musely zapojovat zvlášť. Typická základní 

deska umožňuje zapojení procesoru, operační paměti. Další komponenty (např. grafické karty, zvukové 

karty, pevné disky, mechaniky) se připojují pomocí rozšiřujících slotů nebo kabelů, které se zastrkávají 

do příslušných konektorů. Na základní desce je dále umístěna energeticky nezávislá paměť ROM, ve 

které je uložen systém BIOS, který slouží k oživení počítače hned po spuštění. 



 

 8 

Nejdůležitější integrované obvody jsou zabudovány v čipové sadě (anglicky chipset). Fyzicky může jít 

buď jenom o jeden čip, nebo dva. Čipová sada rozhoduje, jaký procesor a operační paměť je možné k 

základní desce připojit. 

Rozšiřující sloty 

Rozšiřující sloty umožňují připojit k počítači další zařízení. Postupem času se vyvinul velký počet druhů. 

Odlišují se zejména přenosovými rychlostmi a schopnostmi napájet připojená zařízení. Dnes najdeme 

na základní desce obvykle jen 

PCI – dříve běžně používaný slot pro všechny rozšiřující karty 

PCI Express – Nástupce PCI a AGP. Funguje jako univerzální slot pro připojení jakéhokoliv 

standardního typu přídavných karet 

 

Pro reálné složení osobního počítače doporučuji například článek  

 

Návod: Stavba počítače je snadná i pro začátečníky 6 

 

dostupný na: http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/22261-navod-stavba-pocitace-je-

snadna-i-pro-zacatecniky  

                                                 
6 http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/22261-navod-stavba-pocitace-je-snadna-i-pro-zacatecniky 

http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/22261-navod-stavba-pocitace-je-snadna-i-pro-zacatecniky
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/22261-navod-stavba-pocitace-je-snadna-i-pro-zacatecniky
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/22261-navod-stavba-pocitace-je-snadna-i-pro-zacatecniky
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3. UVEDENÍ PC DO PROVOZU - INSTALACE OS … 

Připojení počítače k síti7 

Požadavky na hardware 
V domácích sítích se používá několik druhů hardwaru. 

 Síťové adaptéry. Tyto adaptéry (také označované jako karty síťového rozhraní (NIC)) připojují 

počítače k síti, aby mezi sebou mohly komunikovat. Síťový adaptér může být připojen k portu 

USB nebo Ethernet počítače nebo může být nainstalován dovnitř počítače do dostupné rozšiřující 

patice PCI. 

 Síťové rozbočovače a přepínače. Rozbočovače a přepínače připojují dva a více počítačů k síti 

Ethernet. Přepínač stojí o trochu víc než rozbočovač, ale je rychlejší. 

Rozbočovač pro síť Ethernet  

 Směrovače a přístupové body. Směrovače připojují počítače a sítě mezi sebou (směrovač může 

například připojovat domácí síť k Internetu). Směrovače také umožňují sdílet jediné připojení k 

Internetu mezi více počítači. Směrovače mohou být kabelové nebo bezdrátové. Pro kabelovou 

síť není nutné používat směrovač, ale doporučujeme jej používat, pokud chcete sdílet připojení 

k Internetu. Pokud chcete sdílet připojení k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě, budete 

potřebovat bezdrátový směrovač. Přístupové body umožňují počítačům a zařízením připojení 

k bezdrátové síti. 

                                                 
7 http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/need-set-up-home-network#1TC=windows-7 
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Přístupový bod (vlevo), kabelový směrovač (uprostřed), bezdrátový směrovač (vpravo)  

 Modemy. K odesílání a příjímání informací prostřednictvím telefonních nebo kabelových linek 

se v počítačích používají modemy. Pokud se chcete připojit k Internetu, budete potřebovat 

modem. Někteří poskytovatelé kabelů dodávají kabelový modem (zdarma nebo po zakoupení), 

když si objednáte kabelovou internetovou službu. K dispozici jsou také kombinovaná zařízení 

modemu a směrovače. 

Kabelový modem  

 Síťové kabely (Ethernet, HomePNA a elektrická síť). Síťové kabely připojují počítače jeden k 

druhému a k dalšímu souvisejícímu hardwaru, například rozbočovači, směrovači nebo externím 

síťovým adaptérům. Adaptéry HomePNA a pro elektrickou síť jsou často externí a připojují se k 

počítači pomocí kabelů Ethernet nebo USB, v závislosti na typu adaptéru. 

V této tabulce vidíte, jaký hardware budete potřebovat pro jednotlivé typy síťových technologií. 

Technologie  Hardware  Počet  

Bezdrátové 

sítě 

Adaptér bezdrátové sítě Jeden pro každý počítač v síti (v přenosných 

počítačích jsou vždy integrovány) 

 Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač 

(doporučeno) 

Jeden 

Ethernet Adaptér pro síť Ethernet Jeden pro každý počítač v síti (ve stolních 

počítačích jsou vždy integrovány) 

 Rozbočovač nebo přepínač pro síť Ethernet (je 

třeba, pouze pokud chcete připojit více než dva 

počítače a sdílet připojení k Internetu) 

Jeden (rozbočovač 10/100/1000 nebo přepínač 

je nejlepší a měl by poskytovat dostatek portů 

pro všechny počítače v síti) 
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Technologie  Hardware  Počet  

 Směrovač pro síť Ethernet (je třeba, pouze pokud 

chcete připojit více než dva počítače a sdílet 

připojení k Internetu) 

Jeden (je možné, že budete potřebovat další 

rozbočovač nebo přepínač, pokud směrovač 

nemá dostatek portů pro všechny počítače) 

 Kabely Ethernet  Jeden pro každý počítač připojený k síťovému 

rozbočovači nebo přepínači (kabely 

10/100/1000 Cat 6 jsou nejlepší, ale nejsou 

vyžadovány) 

 Překřížený propojovací kabel (je třeba, pouze 

pokud chcete připojit dva počítače mezi sebou 

bez pomoci rozbočovače, přepínače nebo 

směrovače) 

Jedna 

Je vhodné zjistit, jakým druhem síťových adaptérů jsou počítače vybaveny (jsou-li jimi vůbec 

vybaveny). Je možné se rozhodnout pro určitou technologii, protože už máte většinu hardwaru, nebo je 

možné se rozhodnout upgradovat hardware. Je možné, že ve vašem prostředí bude nejlepší použít 

kombinaci technologií. Mnoho lidí například používá bezdrátový směrovač, který umožní kabelové 

připojení Ethernet pro stolní počítače i bezdrátové připojení pro přenosné počítače. 

 

Jak provést čistou instalaci Windows8 

Čistou instalaci děláte, když instalujete Windows na počítač, na kterém zatím žádná verze Windows 

neexistuje. Obvykle to znamená, že před vlastním začátkem instalace je potřeba pomocí instalačního 

programu Windows naformátovat oddíl na pevném disku. Čistou instalaci Windows 8.1 nebo 

Windows 8 můžete provést pomocí instalačního média, například disku DVD nebo USB flash disku. 

Provedení čisté instalace pomocí disku DVD nebo USB flash disku 

Pokud jste si Windows 8.1 nebo Windows 8 koupili na DVD od partnerského prodejce nebo jste si 

vytvořili DVD nebo spouštěcí USB flash disk při stažení Windows pomocí Pomocníka při upgradu, 

proveďte čistou instalaci podle tohoto návodu. 

Upozornění 

 Pokud při instalaci naformátujete oddíl, všechna data v oddílu se vymažou. Než začnete, 

nezapomeňte zálohovat data, která chcete zachovat. 

1. Zapněte počítač, aby se systém Windows normálně spustil, vložte disk DVD nebo USB flash 

disk a potom počítač vypněte. 

2. Počítač znovu spusťte a stiskněte libovolnou klávesu, aby se systém spustil z disku DVD nebo 

USB flash disku. 

Pokud se po restartování počítače spustí vaše aktuální verze Windows, zřejmě budete muset otevřít 

spouštěcí nabídku nebo v nastavení systému BIOS nebo rozhraní UEFI vašeho počítače změnit pořadí 

spouštěcích zařízení tak, aby se počítač spustil z média. Když chcete otevřít spouštěcí nabídku nebo 

změnit pořadí spouštěcích zařízení, obvykle musíte hned po zapnutí počítače stisknout určitou 

                                                 
8 http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-8/clean-install 
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kombinaci kláves (například F2, F12, Delete, Esc a tak dál). Pokyny ke změně pořadí spouštěcích 

zařízení počítače najdete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce. 

Pokud se přesto spustí vaše aktuální verze Windows, zkuste to znovu: Počkejte, až vás systém Windows 

vyzve k přihlášení, vypněte úplně počítač a pak počítač znovu spusťte.  

1. Na stránce Instalace systému Windows zadejte jazykové a jiné předvolby a klepněte nebo 

klikněte na tlačítko Další.  

2. Klepněte nebo klikněte na Nainstalovat Windows. 

3. Na stránce Zadejte kód Product Key k aktivaci Windows zadejte váš kód Product Key. Kód 

Product Key by měl být na krabici, ve které jste dostali DVD s Windows 8.1, nebo v e-mailu s 

potvrzením nákupu DVD. Vypadá takto: KÓD PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-

XXXXX-XXXXX 

4. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, klepněte nebo klikněte na stránce Přečtěte si 

podmínky licenční smlouvy na přepínač Přijímám licenční podmínky a potom klepněte nebo 

klikněte na tlačítko Další.  

5. Na stránce Jaký typ instalace chcete zvolit? klepněte nebo klikněte na možnost Vlastní. 

6. Na stránce Kam chcete Windows nainstalovat? udělejte jeden z těchto kroků: 

o Ve Windows 8.1 klepněte nebo klikněte na požadovaný oddíl, v případě potřeby klepněte 

nebo klikněte na požadovanou možnost formátování a postupujte dál podle pokynů. 

o Ve Windows 8 klepněte nebo klikněte na Možnosti jednotky (pokročilé), klepněte nebo 

klikněte na požadovaný oddíl, v případě potřeby klepněte nebo klikněte na požadovanou 

možnost formátování a postupujte dál podle pokynů. 

7. Po dokončení formátování klepněte nebo klikněte na tlačítko Další.  

8. Dokončete instalaci Windows podle pokynů. 
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4. MS WORD - TVORBA DOKUMENTU VE VÍCE SLOUPCÍCH 

1) Nastavíme zrcadlové okraje dokumentu 

levý 2,5cm, pravý 1cm 

 
Rozložení stránky, Vlastní okraje, Více stránek, Zrcadlové okraje, Použít na celý dokument, 

okraje vnitřní 2,5cm a vnější 1cm 

 

 

nastavíme Zrcadlové okraje 

nastavíme vnitřní okraje na 2,5cm, 

vnější na 1cm 

nastavíme Použít na celý 

dokument 

záložka Rozložení stránky 

vybereme Vlastní okraje 
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2) Vložíme konce oddílu z nabídky Rozložení stránky, Konce, Konce oddílu, Další stránka – zahájí 

další oddíl na další stránce 

 
Takto vložíme další tři stránky 

 

3) Nastavíme záhlaví a zápatí našeho minidokumenu. Do záhlaví nebudeme žádné údaje vkládat, do 

zápatí vložíme číslo stránky. 

 
Nastavíme různé záhlaví a zápatí pro sudé a liché stránky. 

Na záložce Nástroje záhlaví a zápatí vybereme Různé liché a sudé stránky a poté Jiné na první 

stránce. 

nastavíme Konce oddílu, Další 

stránka 

nastavíme záložka Vložení, 

Zápatí 



 

 15 

 
Dále nastavíme jiné záhlaví a zápatí na první stránce 

Číslovány jsou teď stránky od stránky druhé. Doplníme číslování stránek pro liché stránky. 

4) Na stránku 2 vložíme dva sloupce. Na záložce Rozložení stránky vybereme nabídku Sloupce a 

nastavíme Dva. 

 
Upravíme pomocí pravítka jejich šířku na 8,5cm. 

na záložce nástroje záhlaví a zápatí 

vybereme různé liché a sudé stránky a 

poté jiné na první stránce 

úprava šířky sloupce s využitím 

pravítka 

nastavíme Dva sloupce 
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5) Začneme vkládat text.  

Text naformátujeme, pro přehlednost celé brožury, pomocí stylů. 

 
6) Vložíme obrázky související s textem. Záložka Vložit, tlačítko Obrázek 

 
Pro lepší možnost obtékání obrázku nastavíme v jeho vlastnostech Zalamovat text – Obdélník 

Nastavíme šířku obrázku stejnou jako šířku sloupce.

pro nadpisy i odstavce vybereme 

příslušné styly, pokud nebudou 

vyhovovat, upravíme je 

zalamovat text - obdélník 
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6) Na třetí stránce vložíme Rozložení stránky, Konce, Konce oddílů, Nepřetržitě 

 
Na této poslední části vrátíme opět počet sloupců na jeden a vložíme do něj odkazy na použité zdroje, 

které nezapomeneme uvádět. 

7) Nakonec provedeme kontrolu pravopisu v záložce Revize, tlačítko Pravopis a gramatika a 

v nabídce Náhled prohlédneme vzhled stránky v nabídce Náhled a tisk. 

 
 

 

 

kontrola pravopisu 

Náhled 

Konce oddílů, Nepřetržitě 
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Pozn. Tisk je předmětem další výukové hodiny. 

 

Vytisknout 
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5. MS WORD 2013 – PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA A TISK BROŽURY 

1) Záložka Soubor, nabídka Vytisknout 

 
 

2) Z nabídky Tiskárna vybereme tu, na které chceme vytisknout dokument 

 

Vybereme 

nabídku 

vytisknout 

Vybereme 

tiskárnu 
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3) Nastavíme parametry tisku 

 
 

Vybereme 2 

stránky na list 

Vybereme oboustranný 

tisk, překlápí po kratší 

hraně 
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4) Nastavíme parametry tiskárny Canon MF 8500C Series UFRII LT 

 

 

nastavíme 

orientaci papíru 

nastavíme kvalitu 

tisku – automatické 

barvy 

nastavíme rozměry 

stránky 
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provedeme kontrolu záložky pro uložení 

parametrů stránky 

nastavíme tisk – 

dvou stránek 
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vybereme kvalitu 

papíru 

pro dokumenty 

v normální kvalitě 
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5) Nastavíme pořadí stránek, ve kterém se mají tisknout pro tisk brožury 

 

 
 

Potvrdíme tisk. 

Tiskárna vytiskne stránky ve zmenšeném formátu A5, vždy dvě na stranu A4. Listy rozřežeme na A5 a 

sešijeme např. kroužkovou vazbou. 

 

nastavíme pořadí stránek pro 

tisk brožury ve zmenšení 

z formátu A4 na formát A5: 2, 

3, 4, 1 
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6. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PC 

Trápí Vás šířící se viry, trojské koně a další "havěť"? Obtěžuje Vás nadměrné množství spamu, kterým 

se musíte prokousat k práci? Potřebujete zabezpečit spolehlivě Vaše data? 

Důležité zásady bezpečné práce s PC9 

 jednejte s rozvahou - nedůvěřujte hned všemu, co vidíte, nerozdávejte lehkomyslně své údaje, 

nestahujte neznámý obsah; 

 internet je veřejné médium, proto se na internetu chovejte jako na veřejnosti; 

 používejte legální a aktualizovaný software; 

 mějte zapnutý firewall; 

 používáte-li MS Windows, mějte spuštěný antivirus, pravidelně počítač kontrolujte na 

přítomnost spywaru a rootkitů; 

 nepřeposílejte hromadné e-maily, kontrolujte poplašné zprávy na www.hoax.cz; 

 neinstalujte neznámé programy, čtěte recenze nebo výběr a instalaci ponechte opravdovým 

odborníkům; 

 pravidelně si zálohujte svá data; 

 používejte přepěťovou ochranu nebo UPS; 

 nevystavujte hardware počítače přílišnému vlhku, horku nebo prachu. 

Stop spamu! 

Dennodenní procházení množstvím nevyžádané pošty … . Reklamy lákající Vás k nákupu Viagry nebo 

akademických titulů ... . Spam s vulgárním sexuálním podtextem ... . Zprávy požadující po uživatelích 

heslo k platební kartě nebo elektronickému bankovnictví... . Důležitý e-mail smazaný s nevyžádanou 

poštou ... . Takové problémy zná velká většina z nás, kteří komunikují pomocí e-mailu. Podle výzkumu 

firmy F-secure tvoří spam, tedy nevyžádaná pošta, až 90% světové elektronické komunikace. Česká 

republika je díky svému specifickému jazyku trochu chráněná, ale i tak je spam problémem zahlcujícím 

uživatele a odvádějící je od důležitější činnosti. Správcové počítačových sítí jsou mnohdy proti 

masivním útokům spamerů bezmocní. Přitom stačí několik důsledných a jednoduchých kroků k zásadní 

redukci nevyžádané pošty a k ochraně e-mailových schránek a identit. Nabízí se řešení, které nebude 

mnoho stát, ale může ušetřit mnoho času. 

Pozor na licence! 

Mnoho živnostníků nebo neziskových organizací užívá kvůli snížení nákladů tzv. free antiviry nebo 

další freewarové programy pro správu souborů, úklid systému nebo grafiku. Velmi často ale nelegálně 

- většinu těchto programů lze volně používat jen pro domácí nebo nekomerční použití. Za komerční 

použití se však považuje každý počítač, na kterém běží software napomáhající zisku (např. CAD 

programy, skladová databáze ale i obyčejné firemní účetnictví). Uživatelé se tak nevědomky vystavují 

možnému právnímu postihu. Dalším velkým prohřeškem je užívání shareware (tedy tzv. software na 

                                                 
9 http://ksoftservis.nadobzor.cz/software/zasady-bezpecne-prace-na-pc.html 
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zkoušku) po uplynulé lhůtě. V podstatě ke všem těmto programům však existují volně použitelné 

alternativy i pro komerční sféru a to většinou kvalitnější nebo ergonomičtější. 

Jste ohroženi? 

Možné příznaky ohrožení: 

 restartuje se Vám náhodně a opakovaně operační 

systém,  často se Vám ukončují aplikace s následným 

chybovým hlášením; 

 bez Vašeho zásahu se Vám objevují na monitoru 

reklamy; při spuštění internetového prohlížeče jste 

přesměrováni na reklamní stránky; 

 Váš počítač je opakovaně vytížen, aniž máte spuštěný 

náročný program, při spuštění monitoru výkonu 

(CTRL+ALT+DEL) vše naráz ustane; 

 někdo zneužil Vaši e-mailovou adresu, z Vaší adresy je rozesílán spam. 

Potenciální stavy ohrožení 

 používáte zastaralý internetový prohlížeč nebo program na správu el. pošty (Internet Explorer < 

9, MS Outlook Express); 

 používáte nelegální operační systém, máte vypnuty automatické akutalizace, nemáte 

nainstalován nebo správně nastaven firewall a antivirus; 

 pro detekci spyware (slídících programů) používáte program, který na Vás na nějakých stránkách 

"vykoukl" a nabídl se k instalaci; 

 nepoužíváte antispam pro třídění došlé pošty, občas kliknete na nějaký ten odkaz v došlé 

nevyžádané poště; 

 navštěvujete potencionálně nebezpečné stránky (warez, download free programů a knihoven, 

porno) s Internet Explorerem nebo defaultně nastaveným jiným prohlížečem; 

 stahujete programy, hudbu a video z peer-to-peer sítí; 

 nekontrolujete pravidelně počítač kompletním antivirovým testem, nekontrolujete přítomnost 

rootkitů v systému; 

 důvěřujete všem radám v populárních PC časopisech, potřebujete si hned vyzkoušet zde popsané 

nové a skvělé programy (na zrychlení a vyčištění PC, nový bezplatný antivirus, na úpravu fotek 

a stříhání videa, ...) 

 když počítač zamrzne, pravidelně ho vypínáte přes tlačítko "restart". 
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7. BEZPEČNOST NA FACEBOOKU 

Bezpečnostní rizika Facebooku10 
Obliba komunikační webové sítě Facebook, sloužící k vyhledávání a komunikaci přátel, sdílení 

multimediálních dat a zábavě, neustále stoupá. V současné době má více jak 350 000 000 aktivních 

uživatelů na šesti kontinentech zároveň. Konkrétně v České republice přibude denně skoro pět tisíc nově 

registrovaných uživatelů. Je však třeba mít stále na paměti, že jde o veřejný nástroj komunikace, nikoliv 

soukromý. Údaje poskytované na Facebooku tak mohou být lehce zneužitelné. 

V první řadě je potřeba přemýšlet nad tím, jaký obsah na web umisťujete – ať už se jedná o fotografie, 

videa nebo textové soubory. Uvědomte si, že nikdy nebudete moci zaručit absolutní bezpečnost 

publikovaných informací. Informace mohou zneužít neznámí lidé, hackeři ale také vaši „přátelé“, které 

máte na Vašem profilu označené a zanesené do skupiny přátel. Při registraci do sítě Facebook navíc 

potvrzujete, že souhlasíte s využíváním Vašich informací provozovatelem serveru na neomezenou dobu. 

S tímto přímo souvisí i druhé důležité upozornění. Mějte na paměti, že všichni lidé, se kterými se na 

Facebooku přátelíte, mohou sdílet veškeré Vaše publikované informace. Není proto rozumné mít do 

skupiny přátel zařazené osoby, které v podstatě téměř neznáte nebo ty, se kterými se moc nemusíte a 

sami od sebe byste je nepozvali např. na osobní návštěvu. Stejně tak nemusí veškerý obsah dění z Vašeho 

života sledovat např. rodiče nebo kolegové z práce. 

Málokdo ví, že Facebook umožňuje rozdělit skupinu přátel do jakýchsi podskupin – takzvaných 

seznamů přátel – a těm také nastavit různá práva nebo naopak omezení co se týče sdílení informací. Není 

tudíž problém mít skupinu přátel rozdělenou např. na blízké přátele, rodinu nebo pracovní kolektiv, 

přičemž jedna osoba může být zároveň ve více podskupinách. V možnostech nastavení profilu je také 

možné zakázat veřejnou viditelnost uživatele. 

Velmi důležitým faktorem v ochraně osobních údajů hraje také fakt, zda vlastníte dostačující antivirový 

program. Z nedávných průzkumů vyplynulo, že téměř 78% uživatelů komunikačních webových serverů 

žádný antivirový program nepoužívá. Virové útoky jsou přitom v dnešní době stále častější a 

vypracovanější. Jedním z nich se staly rozesílané e-maily, které uživatele nabádaly k resetování hesla 

na Facebook, a to prostřednictvím spuštění přiloženého kódu. Spousta uživatelů z důvodu obav o profil 

na Facebooku soubor opravdu spustila, čímž umožnila vnik trojského koně Bredolab do jejich počítače. 

Dalším známým virovým útokem byl Koobface. Spočíval opět v rozesílání e-mailových zpráv, ve 

kterých odkazoval na stránky videoportálu. Po otevření stránky se však místo spuštění videa objevil 

požadavek na stažení komponentu potřebného pro přehrávání. V případě uposlechnutí uživatel opět 

umožnil vnik viru do svého počítače. 

Obliba Facebooku má jistě své opodstatnění. Nezapomínejte však v rámci zábavy myslet na bezpečnost 

a snažte se udržet si nadhled a zdravý rozum. 

Jak si zabezpečit soukromí na největší sociální síti současnosti11 

 Dnes už najdeme ve svém okolí jen málo lidí, kteří by neměli profil na největší sociální síti na 

světě. Tou je v současné době s miliardou uživatelů po celém světě a s necelými 4 miliony 

uživatelů v České republice (červenec 2013) Facebook. I po několika letech diskusí nad 

                                                 
10 http://www.fbportal.cz/bezpecnostni-rizika-facebooku/ 
11 http://www.feedit.cz/wordpress/2013/07/24/bezpecne-na-facebooku-jde-to-avg-technologies-radi-jak-si-zabezpecit-

soukromi-na-nejvetsi-socialni-siti-soucasnosti/ 
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bezpečností této sociální sítě je stále třeba se nad problematikou bezpečnosti zamýšlet a 

především učinit několik kroků, které uživatelům zabrání, aby o sobě sdíleli více informací, než 

ve skutečnosti chtějí. 

 Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře AVG, proto připravil pro všechny uživatele Facebooku 

několik tipů, jak na sociální síti zůstat i přes její globálnost v bezpečí: 

 Pozor na to, koho si přidáte do přátel! Každý uživatel musí pamatovat na to, že jakmile přijme 

novou žádost o přátelství, poskytne tím svému novému příteli přístup k mnoha osobním 

informacím, včetně fotografií, komentářů a událostí z minulosti, které na Facebooku 

zveřejnil.  Naštěstí ale můžete nadbytečné přátele vymazat kdykoli, je jen třeba se zamyslet, 

komu opravdu chcete poskytnout přístup k obsahům, které sdílíte. Není to totiž soutěž o co 

největší množství přátel! 

 Zkontrolujte si nastavení! Nedávno Facebook provedl změny ve výchozím nastavení ochrany 

soukromí. Proto se vyplatí ujistit se, že veřejně nesdílíte víc, než byste chtěli. Facebook dokonce 

umožňuje nastavit si „omezený profil“ pro přátele, se kterými nechcete sdílet úplně všechny vaše 

příspěvky a informace. Můžete si tedy vytvořit takové nastavení, při kterém budete se svými 

přáteli sdílet opravdu jen to, co uznáte za vhodné. 

 Odsouhlaste příspěvky, na kterých vás přátelé označí! Nedovolte všem vašim přátelům, aby vás 

mohli libovolně označovat na fotkách či jiných příspěvcích. Facebook umožňuje takové 

nastavení, kdy vám přijde upozornění s označením ke schválení. Až když si příspěvek sami 

prohlédnete a schválíte jej, objeví se na vaší zdi. Tak předejdete zveřejnění nevhodných a třeba 

i nebezpečných příspěvků vaším jménem a budete mít kontrolu nad tím, co na svém profilu 

uveřejňujete. 

 Proč jste na Facebooku? Sami si zodpovězte otázku, za jakým účelem jste si profil na Facebooku 

zřídili, jestli kvůli sdílení fotografií, komunikaci s přáteli, nebo sdílení odkazů a jiných aktivit? 

Právě tomu byste měli své nastavení soukromí přizpůsobit, a když se změní vaše potřeby, měli 

byste myslet také na odpovídající bezpečnostní nastavení. 

 Heslo, heslo, heslo! Dostatečně bezpečné heslo je samozřejmostí, uživatelé by si ale měli také 

ohlídat, aby nepoužívali stejné heslo pro několik různých účtů či profilů. Dávejte si také pozor 

na to, když si nastavujete bezpečnostní otázky pro případ, že heslo zapomenete. Nemělo by to 

být něco, co o vás všichni vědí, potom totiž není těžké heslo získat. 

 Dejte pozor na to, odkud se přihlašujete! Ujistěte se, že počítač, na kterém se přihlašujete, 

automaticky neukládá vaše přihlašovací jméno a heslo. Většinou se u přihlašovacích údajů 

zobrazuje možnost „zapamatovat si mě“, kterou je třeba deaktivovat, pokud je zapnutá. 

 Opatrně se statusy! Jakmile sdílíte nějaký status, nebo cokoli komentujete, zeptejte se sami sebe, 

jestli by vám nevadilo, kdyby se daný komentář ocitl na titulní straně v novinách. Jakmile totiž 

svůj status zveřejníte, může jej kdokoli okomentovat či sdílet, čímž se status zobrazí mnoha 

dalším lidem, které vůbec neznáte. Toto je důležité zejména v případě, pokud např. odjíždíte na 

dovolenou a váš byt tak zůstává na týden bez dozoru. Nikdy nevíte, ke komu se informace může 

dostat a jak ji dotyčný využije. 

 Riziko phishingu! V minulosti se již několikrát objevily podvodné emaily z Facebooku, které po 

uživatelích chtěly, aby uvedli své heslo. Na Facebook se vždy přihlašujte přímo přes autentickou 
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internetovou adresu. Pokud by bylo něco v nepořádku, Facebook by vás informoval upozorněním 

na vašem profilu. 

 Buďte pohotoví! Jakmile od vás vaši přátele začnou dostávat spamy, nebo se vaším jménem 

začnou objevovat statusy, které jste nevytvořili, váš účet byl pravděpodobně napaden. Proto si 

okamžitě změňte heslo. Pokud se vám nedaří se k vašemu účtu přihlásit, obraťte se na odkaz 

Nápověda, který se nachází vpravo dole na každé Facebookové stránce, a informujte správce 

Facebooku o problému s vaším účtem. 

 Hlídejte si svůj mobilní telefon! Mějte kontrolu nad tím, kdo má přístup k vašemu mobilnímu 

telefonu nejen fyzicky, ale také po síti. K přihlašování na sociální sítě včetně Facebooku slouží 

různé aplikace. Pokud je nepoužíváte, nezapomeňte se z nich odhlásit, aby nemohly poskytnout 

přístup na váš účet nikomu dalšímu. 

 Nemusíte vidět všechno! Neklikejte na podezřelé odkazy, i když se vám zdají lákavé. Podvodné 

odkazy většinou poznáte podle nevhodného tématu nebo podle toho, že se vám opakovaně a 

nečekaně připomínají. Většinou se také objevují na profilech přátel, kteří by takové odkazy nikdy 

sami nezveřejnili. 

 Využijte nové možnosti vymazat historii vašeho vyhledávání! Cokoli, co zadáte do vyhledávače 

na Facebooku, se ukládá na vašem profilu Timeline. Facebook ale nově nabízí možnost historii 

vyhledávání upravit nebo vymazat. To byste čas od času měli udělat, protože jakmile se 

zapomenete z Facebooku odhlásit, může kdokoli vidět historii vašeho hledání a tu potom využít. 

Dodržování všech výše zmíněných rad by vám mělo výrazně usnadnit zajištění vašeho bezpečí na 

sociální síti. Při užívání Facebooku platí to samé, jako při všech ostatních online aktivitách – když budete 

obezřetní, budete v bezpečí na Facebooku i na jiných sociálních sítích. 
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8. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ, ZÍSKÁNÍ, UKLÁDÁNÍ, UŽITÍ A UCHOVÁVÁNÍ DAT 

Data12 jsou v informatice veškeré informace v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému 

zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk atd.) jsou zapsány (kódovány) v podobě posloupností 

čísel (bajtů) a uloženy např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, 

paměťová karta, internetový server ap.). Stejným způsobem je kromě dat uložený sled instrukcí tvořící 

počítačový program, který určuje, jak má počítač data zpracovávat. 

(Trochu širší pohled na pojmy Data – Informace – Znalosti předkládá například článek dostupný na: 

http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm )13 

Základní současné technologie publikování informací14 

 tisk na papír (knihy, časopisy) – uzavřená vývojová etapa  

 přenos energií (vysílání) 

 elektronické (digitální) dokumenty – perspektivní, stále ve vývoji  

elektronické publikování = tvorba (editace) + prezentace + výměna 

editace 

vykonávání činností spojených s vytvářením a změnou struktury a/nebo obsahu dokumentu 

možnosti vzniku dokumentu: 

1. prvotním pořizováním 

o např. napsání dopisu na klávesnici počítače s použitím textového editoru (současně 

vytváříme obsah - text a značky - strukturování či formátování)  

2. konverzí z externího zdroje 

o např. převedení dopisu ve Wordu do PDF, digitalizace tištěných dokumentů  

3. generováním z jiných informací 

o např. tvorba reportů (sestav) z dat uložených v databázi  

podíl ruční práce, obtížnost: 1 - nejvyšší, 3 - nejnižší 

možnost ovlivnit obsah: 1 - ano, 2 - ne, 3 - zpravidla ne 

prezentace 

postup interpretování dokumentu ve smyslově vnímatelné podobě 

stav zpracování dokumentu, ve kterém je dokument připraven pro vnímání člověkem 

formátování 

vykonávání činností směřujících k uspořádání dokumentu, tj. vzhledu jeho obsahu na 

prezentačním médiu  

                                                 
12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Data_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De%29 
13 http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm 
14 http://info.sks.cz/users/ku/ZIZ/strukt.htm 

http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/inform1.htm
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prezentační médium 

nosič informace ve smyslově vnímatelné podobě (např. papír, obrazovka počítače)  

výměna (interchange)  

proces přenášení dokumentu ze systému původce do systému příjemce pomocí prostředků datové 

komunikace nebo výměnou paměťového média  

Elektronické dokumenty15 

od tradičních typů dokumentů se neliší obsahovými, ale formálními charakteristikami, zejména 

digitálním způsobem záznamu informací a z něj vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu 

dokumentu od materiálního nosiče - počítačového paměťového média.  

typologie:  

1. elektronické dokumenty jako kopie tištěných předloh (digitální mutace tištěných dokumentů)  

2. elektronické dokumenty jako doplněk nebo rozšíření tištěné publikace 

3. dokumenty existující pouze v elektronické verzi  

výhody elektronických dokumentů:  

 hypertext 

 multimédia, složené dokumenty 

 interaktivita (online elektronické publikace povzbuzují čtenáře k reakcím více než klasické 

tištěné zdroje) 

 vyhledávání a navigace 

 absence časových a prostorových bariér 

 archivace 

 snadná duplikace 

 finanční úspory 

problémy elektronických dokumentů:  

 nestabilita (nosičů, formátů, softwaru, technických zařízení) 

 nadprodukce informací 

 grafomanství 

 snadná duplikace 

 ochrana osobních dat 

 autorská práva 

Zálohování a bezpečnost dat16 

Existuje mnoho způsobů, jak můžete přijít o svá data. A různé způsoby zálohování dokáží ochránit proti 

různým druhům problémů. Záleží na povaze vaší činnosti a dat, abyste se rozhodli, které pokládáte za 

prioritu a proti kterým chcete být chráněni především. Nicméně dobrá zálohovací strategie by měla 

zajistit alespoň nějakou ochranu proti všem zmíněným rizikům. 

Poznej svého nepřítele 

                                                 
15 http://info.sks.cz/users/ku/ZIZ/dokument.htm 
16 http://tech.ihned.cz/c1-59066300-zalohovani-dat-navod-1-dil 
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Porucha hardwaru 

Selhání hardware je situace, kterou si u záloh nejspíše představíme nejčastěji. Bez ohledu na to, zda svá 

data máte uložená na běžném plotnovém disku, SSD, flash disku nebo optickém médiu, dané zařízení 

může selhat a ke svým datům se nedostanete. 

Nebo dostanete jenom obtížně: u řady médií a některých typů selhání existují různé nestandardní 

postupy, jak se k datům přece jenom dostat a existují i specializované firmy, které to jako službu nabízejí. 

Takové služby nicméně bývají relativně drahé a jejich výsledek je nejistý. Ačkoliv je dobré vědět, že 

tato možnost existuje, nespoléhejte se na ni, můžete být nemile překvapeni. Ostatně, i finančně většinou 

záloha vyjde levněji než nouzové obnovení. 

Lze vést nekonečné spory o tom, které médium je spolehlivější a na kterého výrobce se lze spolehnout 

více a na kterého méně. Můj postoj, podložený patnácti lety zkušeností, je nespoléhat se na žádného. 

Rukama mi prošel nespočet disků, optických a jiných médií a lapidárně řečeno, chcípá to všechno stejně. 

Nelze tedy spoléhat na to, že zařízení neselže, ale být na selhání připraveni a počítat s ním. 

Základní formu obrany proti tomuto typu selhání představuje ukládání dat v několika kopiích na různá 

zařízení. 

Softwarový problém, virus 

Druhým klasickým scénářem je selhání software. Tedy například ztráta dat způsobená počítačovým 

virem nebo třeba chybou programu, který se zhroutí takovým způsobem, že poškodí data, se kterými 

pracuje. 

V hlavách počítačových pamětníků nejspíše zůstane zapsán virus Michelangelo, který v devadesátých 

letech každý rok 6. března (v den narozenin Michelangela Buonarrotiho) mazal data z nakažených 

počítačů. Současný malware, tedy počítačové viry a podobná čeládka, už uživatelská data povětšinou 

nemaže. Spíše je krade, nebo mění napadené počítače na zombie, které lze použít k dalším útokům a 

nekalým plánům. 

Nicméně toto nebezpečí stále zůstává, protože se nemusí jednat jenom o klasický virus, ale třeba i 

záměrné pozměnění údajů nějakým útokem a podobně. 

Obranu proti tomuto typu útoku představují historické a pokud možno offline zálohy. Historické, protože 

neuchovávají jenom aktuální verzi dat, ale i předchozí verze v definovaných intervalech a době. Offline 

zálohy nejsou trvale dostupné ze zálohovaného počítače, takže je nelze smazat jedním útokem v rámci 

operace typu „smazat vše“. 

Chyba uživatele 

Další z častých důvodů ztráty dat je „problém mezi židlí a klávesnicí“, tedy chyba uživatele, který si 

data omylem smaže, přepíše nebo nějak jinak poškodí. To je možná nejčastější důvod využití záloh – ve 

firmách rozhodně požadavky na obnovu smazaných souborů IT oddělení řeší velmi často. 

I zde řešení představují historické zálohy, ze kterých lze vytáhnout soubor ve stavu, v jakém se nacházel 

včera, nebo třeba před měsícem – podle nastavení a místa, které jste pro zálohy ochotni vyčlenit. 

Ztráta či krádež počítače 

Další častý scénář je ztráta či krádež počítače, což logicky hrozí především notebookům. Stejně tak se 

ale týká třeba přenosných disků nebo USB „flashek“. Záloha nám sice nevrátí ztracené zařízení, ale 

aspoň nepřijdete o data. 
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Samozřejmě, pouze pokud je zazálohujete mimo počítač, tedy například na přenosný disk, který budete 

mít jinde. 

Požár, povodeň a jiné katastrofy 

Z podobného ranku jsou i větší katastrofy – požár, povodeň nebo třeba „jenom“ vykradený byt, kdy 

můžete tím či oním způsobem přijít nejenom o počítač samotný, ale i o zařízení, na která jste si ukládali 

zálohy. 

Cena zničených nebo ukradených zařízení může být zanedbatelná v porovnání s cenou dat, která jsou v 

nich obsažena. Své by o tom mohla vyprávět třeba známá zpěvačka Aneta Langerová, která na svém 

blogu popisuje, že při vykradení svého bytu přišla fakticky o sedm let života. 

Ostatně i můj zvýšený zájem o tuto problematiku způsobila podobná situace, kdy jsem se před lety stal 

v kanceláři obětí loupežného přepadení a přišel jsem o kompletní techniku i zálohy. Jedinou obranou 

proti tomuto druhu katastrof jsou off-site zálohy. Tedy takové, které se nacházejí na místě fyzicky 

vzdáleném umístění zdrojových dat. 

Co dále brát v úvahu? 

Objem uchovávaných dat 

Běžný uživatel – konzument bude mít dat, která stojí za zálohu, celkem málo: nějaké soukromé či 

pracovní dokumenty a pár rodinných fotek z digitálního kompaktu. Jejich záloha bude dosti snadná, 

protože se nejspíš bude jednat jenom o pár set mega až několik gigabajtů. 

O dost hůř na tom bude nadšený fotograf (lhostejno, zda amatérský nebo profesionální), který má 

spoustu fotek z digitální zrcadlovky ve vysokém rozlišení a RAW formátu. Nebo třeba muzikant, který 

má objemné nahrávky vlastní muziky, jako výše zmínění Aneta Langerová. Tady bude objem dat 

podstatně vyšší, bude se nejspíše jednat o desítky až stovky gigabajtů, což už vyžaduje jiný přístup. 

Způsob a rychlost přibývání a změn dat 

Fotografovi z předchozího odstavce budou data přibývat skokově, zato v relativně velkých objemech, 

třeba v řádu gigabajtů. Může si dovolit relativně vysokou míru manuálního zpracování, protože stejně 

musí fotky kopírovat z paměťové karty do počítače a stejně tak dobře je třeba může rovnou zálohovat 

ještě jinam. Pokud bude naším uživatelem spisovatel, bude objem přibývajících dat výrazně nižší, ale 

data budou přibývat postupně, ne skokem. A bolet může i ztráta pouhých několika hodin práce. 

Je důležitá rychlost obnovení dat? 

V případě některých způsobů zálohování může obnova zabrat hodně času. Například u zálohování přes 

internet může stažení dat zpět zabrat dost podstatnou dobu. Pokud si můžeme dovolit několikahodinový 

až jednodenní výpadek, stačí zálohovat pouze data a operační systém a programy v případě potřeby 

prostě přeinstalovat. 

Pokud naopak potřebujeme být akceschopní obratem, je třeba zálohovat celý systém tak, aby se dal 

rychle obnovit do původního stavu na novém počítači, čemuž se říká „bare metal restore“. Může být 

také vhodné mít k dispozici i záložní hardware. 

O jak citlivá data se jedná? 

Pokud by vyzrazení zálohovaných dat mohlo představovat problém (jako například u advokáta, který 

může disponovat citlivými údaji o svých klientech), musejí být zálohy vhodným způsobem zabezpečené, 
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typicky šifrované. Což vylučuje některé způsoby jejich vytváření, nebo je minimálně výrazně 

komplikuje. 

Jaká zařízení máme, nebo můžeme mít, k dispozici? 

Přístup k zálohování bude jiný, pokud máme jeden počítač nebo pokud jich je v domácnosti několik. 

Jiné budou vhodné postupy pro stolní počítač (nebo třeba notebook, který je téměř trvale na jednom 

místě), jiné pro notebook, se kterým se neustále cestuje. Dostupnost a kvalita připojení k internetu bude 

také hrát roli, protože nám předznamená, zda můžeme využívat cloudové služby, nebo zda se musíme 

omezit na lokální zdroje. 

Zálohujeme ručně nebo automaticky? 

Na základě svých zkušeností doporučuji preferovat takové možnosti zálohování, které běží automaticky, 

bez nutnosti jakékoliv interakce ze strany uživatele. V některých případech je nějaká forma interakce 

nutná, pak by měla být co nejjednodušší. Pokud bude proces zálohování příliš komplikovaný, bude mít 

uživatel tendenci jej odkládat, případně přestane zálohovat úplně. 
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9. PRÁCE S RASTROVÝM OBRÁZKEM, FORMÁTY DAT 

Existují dva základní přístupy ke 2D grafice: vektorová a rastrová. Vektorová grafika ukládá přesná 

geometrická data, např. souřadnice bodů, propojení mezi body (úsečky a křivky) a vyplnění tvarů. 

Většina vektorových grafických systémů umožňuje použít standardní tvary jako kružnice, čtverce atd. 

Základem rastrové grafiky je pravidelná síť pixelů, organizovaná jako dvourozměrná matice bodů. 

Každý pixel nese specifické informace, např. o jasu, barvě, průhlednosti bodu, nebo kombinaci těchto 

hodnot. Obrázek v rastrové grafice má omezené rozlišení, které se udává počtem řádků a sloupců. Často 

se kombinuje rastrová a vektorová grafika v souborových formátech jako PDF či SWF.17 

Výhody rastrové grafiky 

 pořízení obrázku je velmi snadné například pomocí fotografie nebo pomocí skeneru, 

 jednoduché zobrazení a programová podpora. 

Nevýhody rastrové grafiky 

 problematická změna měřítka, 

 velké nároky na zdroje (při velkém rozlišení a barevné hloubce může velikost obrázku dosáhnout 

několika megabytů, to neplatí při užití komprimovaných formátů). 

 

Základem rastrové grafiky je rozložení obrazu na síť bodů (pixelů), každý bod je charakterizován svou 

barvou. Princip práce spočívá v tom, že se zabarvují buňky definovanou barvou (viz. obr) a tím dochází 

k vytváření obrazu.  

 

Vlastnosti:18  

 vysoká realističnost obrazu, 

 větší nároky na paměť, 

 omezená přesnost daná velikosti pixelu. 

 

 

Formáty rastrových dat 

Ukládají obraz jako posloupnost grafických elementů, bodů, pixelů (pixel = picture element). Každý 

pixel má jako svůj atribut barvu. Podle počtu možných barev rozlišujeme formáty: 

                                                 
17 http://www.kteiv.upol.cz/frvs/ict-kubricky/?page=pocitacova-grafika/pocitacova-grafika 
18 http://skola.amoskadan.cz/s_pp/s_pp_pg/pg6.htm 
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 BMP (Microsoft Windows Bitmap) mono, 4, 8, 24 bity; vytvořen pro Microsoft Windows, chybí 

mu výtečné kompresní schéma, nehodí se pro ukládání dat s velkou barevnou hloubkou a 

pestrostí (je velký). 

 GIF (Graphics Interchange Format) univerzální, nezávislý na platformě, hojně využíván v 

internetu, 16–256 barevné obrázky, rychlý, snadno čitelný, umí „průhlednou“ barvu. 

 JPEG, JPG (Joint Photographic experts Group) metoda pro přenos grafických údajů a současně 

i název formátu, zejména pro programy manipulující s grafikou, užívaný v internetu, ztrátová 

komprimační metoda. 

 TIFF užití v typografii, příliš nezávisí na platformě, generují ho scannery, rozmanitý formát 

někdy přináší problémy (mnoho různých verzí). 

o Další formáty jednotlivých aplikací 

o .cpt – soubor Corel PhotoPaint 

o .psd – soubor Adobe Photoshop 

Velikost versus DPI19 

DPI (rozlišení) a velikost obrázku jsou velmi často chybně zaměňované pojmy. Začneme praktickým 

příkladem, na kterém vztah rozlišení a velikosti obrázku můžeme dobře pozorovat: 

V grafickém editoru si založíme nový dokument. Zvolíme Šířka 800 obr. body, Výška 600 obr. body a 

nastavíme Rozlišení 72 obr. bodů/palec (rozlišení bežného monitoru) a potvrdíme OK. V nabídce 

obraz vybereme volbu Velikost obrazu... 

 

                                                 
19 http://www.kteiv.upol.cz/frvs/ict-kubricky/?page=pocitacova-grafika/barevny-model-dpi 
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Změňme hodnotu rozlišení na 300 obr.bodů/palec při zachování rozměrů v obr.bodech 800 × 600. V 

tomto případě se nutně musela změnit (v našem případě zmenšit) velikost obrázku v centimetrech z 

původních 28,22 × 21,17 na 6,77 × 5,08. 

 
Při obráceném postupu, tedy zachováme původní rozměry v cm a nastavíme rozlišení 300 dpi. Vzhledem 

k zachování velikosti dokumentu v cm 28,22 x 21,17 se musí zvětšit rozměry dokumentu v obrazových 

bodech. V našem případě z původních 800 x 600 na 3333 x 2500. 

 
DPI neboli rozlišení je vyjádřeno v jednotkách dpi - dots per inch. Je to počet obrazových bodů na délku 

jednoho palce (2,54 cm). Popisuje potřebné rozlišení pro výstupní zařízení, které použijeme pro 

zobrazení (monitor, tiskárna, …). Někdy se také užívá zkratky PPI čili pixels per inch, pixely na palec. 

Příklad: Obrázek, který má 1280 bodů (pixelů) na šířku a 960 bodů (pixelů) na výšku, chceme 

vytisknout na tiskárně s rozlišením 300 DPI.  

Vytištěný obrázek bude široký: 1280/300 = 4,27 in (10,84 cm) 

Vytištěný obrázek bude vysoký: 960/300 = 3,20 in (8,13 cm) 
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10. PRÁCE S RASTROVÝM OBRAZEM, POŘÍZENÍ SOUBORU DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTEM  

Druh obrázků - rozlišení, velikost souborů a kvalita fotografie20 

Snímek pořízený digitálním fotoaparátem je ukládán na paměťovou kartu a je v závislosti na konkrétním 

nastavení komprimován (nejčastěji ztrátová komprese « JPEG »), přičemž je zmenšena datová velikost 

snímku za cenu snížení kvality obrázku. Snížení kvality je přímo úměrné komprimaci: čím menší je 

datová velikost fotografií, tím více se jich vleze na paměťovou kartu, ovšem úměrná tomu je též kvalita 

obrázků. 

Nastavení velikosti komprimace je tedy na uvážení. V případě, že máme k dispozici paměťovou kartu o 

malé datové kapacitě, a digitální fotoaparát s rozlišením 10 MegaPixel (ukládá nekomprimované 

fotografie o velikosti 10 MB). V tomto případě už bychom měli uvažovat o nastavení velikosti 

komprimace. 

Pozor ale, při velké komprimaci můžete dosáhnout nežádoucí viditelné snížení kvality. Na obrázku 

vidíte fotografii při maximální kvalitě. 

 

Nastavení velké komprimace může vést k viditelnému snížení kvality snímku (tzv. flekatění). Pro 

představu přikládáme ukázku téhož snímku s nastavením maximální komprese. 

 

                                                 
20 http://www.kteiv.upol.cz/frvs/ict-kubricky/?page=digitalni-fotografie/zasady-fotografovani 
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Velikost snímků 

Velikost snímků lze měnit také změnou rozlišení. I když má fotoaparát rozlišení např. 12 MPx, umí fotit 

i s menším rozlišením. Tato změna se hodí, kupříkladu když přesně víte, že fotografii s velkým 

rozlišením nebudete potřebovat, chcete-li jen její zmenšeninu. Výhodou těchto zmenšenin je malá 

datová velikost, vhodná pro posílání emailem nebo pro zveřejnění na webu. 

Světlo 

Světlo je základ. Za nejlepší světlo považujeme světlo sluneční, které je nesrovnatelně silnější i než 

např. samotný blesk fotoaparátu. 

Slunce v zádech - na snímku nejsou prakticky žádné stíny, jen nasvícené plochy. Výsledný snímek 

může evokovat plochost (potlačení třetího rozměru). 

Slunce (či jiné světlo) z boku - ve fotografii nejčastěji používané. Předměty získají třetí rozměr, vznikají 

zajímavé stíny. 

Protisvětlo - velmi málo používané. Ostré světlo může i poškodit snímač fotoaparátu. 

 

Při pořízení snímku je nejdůležitější světlo. Nejčastěji se volí záběry při osvětlené zboku pod různými 

úhly. 

Čas 

Čas určuje, na jak dlouho zůstane otevřená závěrka fotoaparátu - jak dlouho bude světlo pronikat na čip, 

který jej "sbírá". Čas se označuje číslem, které značí zlomek vteřiny, po který je závěrka otevřená. Nelze 

nastavit libovolně - požívá se škála: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 ..., 1/2000 vteřiny. 

Čas ovlivňuje ostrost celého snímku. Neostrost snímku ovliňují 3 faktory. Jednak špatné zaostření, 

jednak pohyb cíle a jednak pohyb fotografa. Pokud se pohybuje cíl, například automobil, zabrání se 

rozostření v podstatě jen zmrazením snímku fotografováním velmi krátkým časem, například tisícinou 

vteřiny. Efektních fotografií lze dosáhnou, když současně pohybujeme plynule aparátem (např. 

kloubový stativ) - pak vznikají dynamické fotografie.  
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Při pořízení snímku v pohybu hraje důležitou roli sladění pohybu fotoaparátu a snímaného objektu. 

Clona a hloubka ostrosti 

Hloubka ostrosti určuje rozsah vzdálenosti, které jsou na snímku kvalitně ostré. Například zaostříte-li 

na vzdálenost 2 metry, tak může být « hloubka ostrosti » od 1,7 do 2,4 metrů. Zde hraje důležitou roli 

tzv. clona. Čím více je zacloněno, tj. čím užší je otvor (průměr kruhu, kterým prochází světlo), tím větší 

je hloubka ostrosti. (jako když ostříte očima) Clony se na fotoaparátu označují tzv, clonovými čísly. 

 

Vlevo vidíme snímek s minimálním zaclonováním, vpravo s maximálním zaclonováním. 

Režim fotoaparátu 

Automatický režim. Fotoaparát sám volí jak clonu, tak čas, podle "svých možností", podle scény a 

podle toho, jakou naměří světelnost (značí se nejčastěji P). 

Poloautomatický režim. Fotograf ručně nastavuje buď clonu, nebo čas a fotoaparát automaticky podle 

naměřené světelnosti druhou veličinu. Na fotoaparátu bývá clona označována jako "A" 

(Aperture=clona), priorita času jako "S" (Shutter=závěrka, tedy její rychlost, čas).  

Manuální režim. Uživatel nastavuje ručně obojí. Značí se M. 

Fotografování s bleskem 
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Vestavěný blesk je dnes součástí všech fotoaparátů. Je nezbytný při fotografování ve špatných 

světelných podmínkách.  

1. Vhodné pro momentky - snímky zachycující okamžiky, gesta, … 

2. Pro přisvícení záběru - v případě, že přirozené světlo po záběry není dostačující. 

Blesk má ovšem i své nevýhody. Světla rychle ubývá směrem od blesku a objekty více vzdálené jsou 

prakticky nezachytitelné. 

Barevná teplota 

Různé zdroje světla dávají různé odstíny barev, které se dají nejlépe popsat slovy teplé nebo studené. 

Vědecky se užívá termínu barevná teplota. Aby byla fotografie věrná, musíme při focení vždy nastavit 

teplotu barev. To lze na fotoaparátu buď výběrem z typických situací nebo automaticky (umožňují jen 

lepší fotoaparáty). 

 

Vlevo vidíme snímek s normální barevnou teplotou, vpravo již hraje roli míra studených barev. 

Formát snímku (na výšku, na šířku) 

Vodítkem k rozhodnutí, jaký formát zvolit je hlavní motiv snímku. Pokud ční do výšky, např. strom, 

žirafa, budova zvolíme záběr na výšku. Rozkládá-li se hlavní motiv do šířky, např. most, krajina, moře, 

pořizujeme snímek na šířku. Někdy je tato volba problematická, např. při fotografování lidí, řídíme se 

zde konkrétními charakteristikami pozadí, popřípadě motivem potřeby vyobrazení. 
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11. ARCHIVACE FOTOGRAFICKÝCH DAT A PUBLIKACE DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ 

Organizujeme a archivujeme snímky21 

 

K organizaci snímků na počítači nejčastěji využíváme klasické prostředí Windows. Ve složce 

Dokumenty je přednastavena složka Obrázky a zde archivujeme snímky. Uchovávejte originály. 

Upravené obrázky je nejlépe ukládat do nové složky. Předejdete tím ztrátě či nevratné změně původních 

souborů. 

V prostředí lokální sítě LAN je výhodné pro tento účel připravit síťové úložiště fotografií, nasdílet do 

něho přístup a na stanicích namapovat toto úložiště jako síťový disk. 

Prohlížíme fotografie 

 

K prohlížení na počítači je potřeba program. V současnosti je jich k dispozici celá řada - klasicky v rámci 

operačních systémů Windows například Prohlížeč obrázků a faxů. Tyto programy umožňují také 

jednoduchou pasivní úpravu obrázků. Můžeme obrázky mazat, kopírovat ... Můžeme je také otáčet či 

spouštět jako prezentaci. Tyto úpravy jsou ale pasivní, takže po ukončení programu obrázky zůstanou v 

nezměněné podobě. (kromě vymazání ). 

Pro trvalé uložení provedených změn musíme využít editačních programů. 

Upravujeme fotografie 

Úpravy snímků v počítači mohou fotografovi sloužit k více účelům. Dělíme je na: 

Základní úpravy - jedná se o potřebné úpravy k manipulaci se snímkem, kterým projde každá 

fotografie. Otočení, uložení, výřez nebo doostřeni. 

Úpravy směřující k vylepšení snímku - např. změny kompozice obrazu. 

Speciální úpravy snímku - slouží k vytvoření nového snímku s použitím stávajícího, nebo k jeho větší 

změně. Pro tyto úpravy nabízí editor řadu filtrů i triků, na základě kterých můžete obraz zcela změnit 

(viz. ukázka použití filtru částečného akvarelu). 

                                                 
21 http://www.kteiv.upol.cz/frvs/ict-kubricky/?page=digitalni-fotografie/fotografie-v-pocitaci 
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Programy pro editaci 

Existuje celá řada programů programů sloužících k úpravě obrázků a fotografií. 

Pro organizaci, archivaci, ale též částečnou úpravu slouží například i program MS Office Picture 

Manager, který je součástí Microsoft Office. 

Adobe Photoshop CSx.x Nejlepší, který je v současné době k dostání. Je velmi dobře ovladatelný, 

obsahuje velkou spoustu výborných nástrojů a zvládá i vektorovou grafiku. Jeho pořizovací cena tomu 

ale odpovídá. 

Zoner Photo Studioxx. Výborný program, který se v mnohém blíží Photoshopu. Aktuálně je k dispozici 

verze s označením 16 a je možno ji zdarma stáhnout na internetu a po zkušební dobu využívat nebo 

stáhnout freewarovou verzi – mírně funkčně omezenou a s anglickým prostředím . Pro více informací 

navštivte web společnosti « ZONER » a program ZonerPhotoStudio.  
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12. PRÁCE S RASTROVÝM OBRAZEM, EDITACE SOUBORU Z HLEDISKA KOMPOZICE 

Kompozice obrazu22 

Kompozice je uspořádání prvků na ohraničené ploše. Správná kompozice vede uživatelovo oko, a tedy 

aktivně se účastní přenosu informace mezi uživatelem a autorem. Jinými slovy pokud autor chce, aby se 

uživatel díval zprava do leva tak to dokáže. 

 

Zásady: 

Velikost ohraničené plochy 

Než určování absolutní velikosti jde spíše o určení poměrů stran. Při pohledu na následující 

8 pravoúhelníků, ¾ dotázaných určí za nejhezčí D; je to proto, že je vytvořen podle pravidel „zlatého 

řezu“ tzn. poměr délky a výšky tohoto čtyřúhelníku odpovídá poměru zlatého řezu úsečky 1: 0,618. 

Obecně lze říci, že zlatý řez je v kompozici hodně důležitý a používá se i u dalších zásad. 

 

Rovnováha 

Jedním ze základních požadavků na kompozici je, aby působila vyrovnaně (tzv. nepadala), na druhou 

stranu na střed se prvky také moc často nedávají z důvodu „statičnosti“ kompozice. Proto se prvky 

umísťují do tzv. zlatého řezu (šířka i délka se vynásobí 0,618 = necelé 2/3), podle toho v jakém rohu 

zvolíte počátek vám vzniknou 4 zlaté řezy.  

 

   

Umístění zlatého řezu  Kompozici čteme ve směru šipek  Poloha optického středu 

 

 

                                                 
22 http://skola.amoskadan.cz/s_pp/s_pp_pg/pg5.htm 
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Asi je tedy všem jasné, kam umístit jeden objekt, ale co když je jich více? Pak je situace složitější a je 

potřeba rovnováhu ustavit i na základě vnitřních vlastností objektů. 

   vlastnost Malý … objekt Je vyvážen velkým … 

A kontrast více kontrastní méně kontrastním 

B hmotnost s větší hmotností s menší hmotností 

C barva Výrazně barevný (syté barvy) barevně nevýrazným 

D tvar složitě tvarovaný jednoduchým 

E výplň s texturovanou výplní bez textury 

F pozice více …. umístíme na kraj Méně …. Umístíme více ke středu 

  

A B 

 

 

C D 

 

 

E F 
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Záchytné body 

Izolace (osamocený objekt od skupiny bude 

přitahovat pozornost) 

Kontrast (optický výraznější objekt ve skupině 

přitáhne pozornost) 

  

Perspektiva (sbíhající se objekty vtáhnou pohled ve 

směru sbíhání) 

Tvar (jinak tvarovaný objekt ve skupině přitahuje 

více pozornosti) 

 

 

Člověk (člověk ve skupině objektů vždy přitáhne 

pozornost jako první) 
  

 

  

 

Členění 

Text by měl být členěn do odstavců, obrázky by pokud možno měly být v lince. Pokud je Obrázkem 

člověk měl by se dívat směrem dovnitř knihy ne ven. V případě dvoustrany posuzujeme kompozici jako 

celek. 
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13. PRÁCE S RASTROVÝM OBRAZEM,  

EDITACE SOUBORU Z HLEDISKA OBSAHU OBRAZOVÉ INFORMACE 

Pět základních úprav, které vylepší vaše fotografie23 

Téměř každá fotografie, která vzejde z digitálního fotoaparátu, potřebuje nějaké úpravy. Ty přitom 

můžete provádět složitě i jednoduše. V tomto článku se podíváme na úplně nejzákladnější úpravy, které 

ovšem dokáží posunout vaše fotografie na lepší úroveň. 

 

Většina fotografií v elektronické podobě trpí nějakým nedostatkem. Ukážeme vám, jak snadno lze tyto 

fotografické neduhy odstranit s pomocí několika základních funkcí. 

Do akce nasadíme tyto nástroje Zoner Photo Studia: Srovnat horizont, Oříznout, Vyrovnání bílé, 

Expozice, Kontrast a Změna rozměrů. Všechny tyto úpravy se dají provést rychle a výsledný efekt 

stojí za to. 

 Fotografie před úpravou. 

                                                 
23 http://www.milujemefotografii.cz/pet-zakladnich-uprav-ktere-vylepsi-vase-fotografie?utm_source=newsletter-

mf&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter-mf-06032013 

http://www.milujemefotografii.cz/pet-zakladnich-uprav-ktere-vylepsi-vase-fotografie
http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/original.jpg
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K úpravě fotografií použijte modul Editor (v pravém horním rohu). Z levé části pracovního okna, kde 

se nachází panel s nástroji, si zatím vystačíte se Srovnáním horizontu (H) a Ořezem (C). V pravé části 

se pak nachází panel s Rychlými úpravami, pomocí kterých zvládnete skoro celý postup základních 

úprav. Obsahuje funkce, které mají své ekvivalenty v hlavním menu aplikace, jako Expozice, Kontrast 

a Vyrovnání bílé. Změnu rozměrů (Ctrl + E) naleznete v záložkách programu. K urychlení zpracování 

snímků doporučujeme naučit se a používat klávesové zkratky. 

 

Záložka Editor a vstupní fotografie, na které si ukážeme základní postupy úprav. 

1) Srovnání horizontu (klávesová zkratka H) 

Jako první krok používejte Srovnat horizont. Tím odstraníte rušivé a nepřirozené „padání“ snímku na 

jednu stranu. Po vyvolání tohoto nástroje se na fotografii objeví osa se dvěma body. Tyto body přesunete 

tak, aby osa mezi těmito body opisovala svislou, nebo vodorovnou část fotografie. Po nastavení osy do 

správné linie potvrďte tlačítkem Použít, nebo klávesou Enter. 

http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/EDITOR.jpg
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Záložka Editor a vstupní fotografie, na které si ukážeme základní postupy úprav. 

 

Fotografie po kroku Srovnat horizont 

Tip: K zachování nejvyšší přesnosti při narovnání horizontu se orientujte vždy s pomocí co nejdelších 

vodorovných nebo svislých linií ve fotografii. 

http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/okno-horizont.jpg
http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/horizont.jpg
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2) Ořez (C) 

Pomocí Ořezu doladíte kompozici, odstraníte rušivé prvky, případně zvýrazníte hlavní objekt. Dávejte 

si však pozor na přílišné ořezy. Zůstane-li z původní fotografie jen malá část, pak takový snímek velmi 

těžko vytisknete v dobré kvalitě a rozměrech. Proto tento nástroj používejte s citem. 

Také využívejte poměrů stran, které naleznete pod hlavním menu v Editoru po zapnutí nástroje Ořez. 

Doporučuji zachovávat standardní proporce fotografie – poměr stran 3:2, případně 4:3, či čtverec. Tedy 

formát, na který jste zvyklí fotografovat. 

 

Vyznačený ořez v poměru 3:2. Ořezem jsme odstranili rušivé prvky (ruku vlevo), zvýraznili hlavní 

objekt a vyladili kompozici (prázdné místo ve spodní části snímku). 

 Fotografie po ořezu. 

http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/OKNO-OREZ.jpg
http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/orez.jpg
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3) Vyrovnání bílé (Ctrl + 2) 

V ZPS 15 naleznete nejčastěji používané nástroje v postranním panelu Rychlých úprav. Mezi tyto 

nástroje patří i Vyrovnání bílé, které se dá vyvolat i z hlavního menu, kde obsahuje více možností. 

S pomocí tohoto nástroje vyladíte teplotu barev. Obsahuje-li váš snímek barevně neutrální objekt (bílý, 

šedý), doporučujeme používat kapátko a s ním poklepat myší právě na neutrální část ve fotografii (bělmo 

oka, bílé tričko, sníh apod.). V případě, že snímek barevně neutrální plochu neobsahuje, vyrovnejte bílou 

s pomocí dvou jezdců. 

 

Vyrovnání bílé pomocí ručního vyvážení, kliknutím na oční bělmo chlapce. 

 

Fotografie po vyrovnání bílé, barvy jsou teplejší a víc odrážejí skutečnost. Barvy původního snímku 

byly moc chladné. 

http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/okno-bila.jpg
http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/bila.jpg
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4) Expozice (Ctrl + 3) 

Doladěním expozice laicky zesvětlíte, případně ztmavíte fotografii. Jako první použijte jezdec Expozice. 

Plusové hodnoty Expozice snímek zesvětlí, minusové naopak ztmaví. Ztlumení světel použijte 

v případě, obsahuje-li snímek přepal – velmi světlou plochu. Můžete jím ztlumit (nikoliv však zcela 

potlačit) tento nežádoucí efekt. Obdobně pracuje, ovšem tentokrát v nejtmavších partiích, 

jezdec Projasnění stínů. Černý bod naopak ztmaví tmavé plochy, používá se v případě, že na fotografii 

chybí černá. 

Nástroje Ztlumení světel, Projasnění stínů a Černý bod používejte jen v tom případě, když se vám 

fotografii nepodaří dobře upravit pomocí jezdce Expozice. 

Dávejte si pozor, abyste na fotografii měli kresbu jak ve světlých, tak i tmavých místech. Vynikající 

kontrolou expozice je histogram, který znázorňuje rozložení jasů fotografie (světla i stíny). 

 

Doladěná expozice – histogram je vyvážený z každé strany, fotografie neobsahuje přepal a má kresbu i 

v tmavých odstínech. 

 Fotografie po nastavení expozice. 

http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/okno-expozice.jpg
http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/expozice.jpg
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5) Kontrast (Ctrl + 3) 

Při úpravě Kontrastu málokdy posouváte nastavené hodnoty do mínusu. Jen u málokterých fotografií 

se totiž hodí celkový kontrast snížit. Podobně jako u expozice, při práci s kontrastem kontrolujte 

histogram. 

Jakmile nastavíte hodnotu kontrastu, klikněte na možnost Použít. Tím se aplikují všechny nastavené 

úpravy provedené s pomocí panelu Rychlých úprav. Fotografii máte nyní připravenou do archivu, 

případně na tisk. Pokud však chcete fotografii prezentovat na internetu, je potřeba jí zmenšit a doostřit. 

Na to se podíváme v posledním kroku. 

Tip: Přímo ze ZPS můžete v modulu Správce své snímky sdílet na galerii Zonerama, Facebooku, Flickru, 

nebo Picase. V takovém případě vám sám průvodce nahráním fotografií nabídne jejich zmenšení ještě 

před odesláním do zvolené galerie. 

 

Nastavený kontrast fotografie na hodnotu +26. Zvýšením kontrastu jsme zvýraznili celou fotografii. 

 Fotografie po upravení kontrastu. 

http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/okno-kontrast.jpg
http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/kontrast.jpg
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(Bonus) Změna rozměrů (Ctrl + E) 

 

Mezi časté, nikoliv však nezbytné kroky, patří i úprava rozměrů. Fotografii zmenšíte pomocí 

nástroje Změna rozměrů (Ctrl + E), který naleznete v menu Upravit. Není předepsáno, jaké přesné 

hodnoty máte zadat do tabulky. Delší stranu fotografie nastavujte v rozmezí od 800 do 1300 bodů, 

k prezentaci na internetu to plně postačí. 

Nezapomeňte fotografii při tomto kroku taky doostřit pro zvýraznění detailů. Jezdec zostření nastavíte 

na maximum a postupně ho snižujete tak, aby fotografie nebyla přeostřená – okraje objektů nemají být 

kostrbaté (vidět to je hlavně na vlasech a obrysech těla), nemělo by docházet ke vzniku tzv. zářících 

obrysů. 

 

Tabulka s nastavením rozměrů a doosřením. 

 

 

Finální fotografie připravená k prezentaci na internetu, případně stačí k prohlížení na monitoru počítače. 

Úpravy v rukou zkušeného uživatele nezaberou déle než dvě minuty na jeden snímek. 

http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/okno-zmen%C5%A1en%C3%AD.jpg
http://www.milujemefotografii.cz/wp-content/uploads/2013/02/zmenseni.jpg
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14. MOŽNOSTI A POSTUPY PŘÍPRAVY WEBOVÉ PREZENTACE; FOTOGALERIE 

Služba WWW prošla za poslední desetiletí bouřlivým vývojem. Od statických prezentací až po 

multimediální projekty v podobě sociálních sítí a informačních portálů. Na těchto projektech se většinou 

podílí velké skupiny odborníků z různých oblastí webových technologií, ale rovněž marketingu, 

komunikace, obchodování atd.  

Jak funguje INTERNET: názorné video na stream.cz, doporučuji shlédnout.24 

Tvorba jednoduchých www stránek je ale běžným uživatelům poměrně blízko. Na trhu je k dispozici 

množství webových editorů, tzv. WISIWYG (co vidíš, to dostaneš), které umožňují tvořit webové 

stránky v podstatě každému. Připomeňme například MS Publisher, Expresion Web, Web Page Maker 

nebo již pokročilejší Adobe DreamViewer nebo jednoduchý freewarový KompoZer nevyžadující ani 

instalaci. V podstatě bychom mohli říci, že jste-li schopni vytvořit textový dokument v textovém 

procesoru, jste schopni vytvořit webovou stránku ve webovém editoru. 

HTML  

HTML je původní jazyk, který se ještě dnes v některých případech používá k vytváření základní 

obsahové kostry webových stránek. Dříve jazyk HTML sloužil i k formátování vzhledu (v současnosti 

se k tomu kvůli zachování přístupnosti webu používají kaskádové styly, které umožňují vytvářet vzhled 

jako druhou, na obsahu nezávislou vrstvu). 

Název HTML je zkratkou od HyperText Markup Language – textový značkovací jazyk. Slovo 

HyperText zde vyjadřuje možnost vzájemně propojovat texty na základě odkazů, Markup označuje 

schopnost jazyka HTML dávat významy jednotlivým blokům textu s pomocí speciálních značek 

nazývaných tagy a elementy (např. vypsat část textu tučně nebo ji třeba určit jako nadpis). 

Jazyk HTML patří do široké rodiny značkovacích jazyků SGML. Vznikl v roce 1990 ve Švýcarsku 

a postupně se vyvíjel v závislosti na nejpoužívanějších prohlížečích až k současné verzi HTML 5, u které 

zatím ale nebyl vývoj ukončen. V jednoduchých prezentacích je v současnosti rozumné pracovat 

s jazykem XHTML 1.0:  

 • v současnosti stále nejužívanější jazyk tvorby www stránek,  

 • vychází z množiny pravidel definovaných XML4,  

 • oproti HTML 4.1 má jednodušší a přehlednější zápis,  

 • podporuje menší množství značek, je lépe zapamatovatelný,  

 • lepší přizpůsobitelnost pro SEO  

 • a ještě nějakou dobu se bude úspěšně používat, až jej plně nahradí (X)HTML 5.  

Navíc nemusíte mít žádné obavy týkající se zbytečného studia. Novinky, které HTML 5 přináší, v 

podstatě doplňují to, co už budete umět díky XHTML. Jedná se tedy hlavně o novou funkčnost HTML 

jako takového. 

Fotogalerie25 

Jaký je nejlepší program či služba pro tvorbu webových galerií, které v sobě kloubí funkčnost, 

vybavenost, smysluplné ovládání, pěkné grafické prostředí a příznivou cenu?  

                                                 
24 http://www.stream.cz/uservideo/128119-jak-funguje-internet  

25 http://www.zive.cz/clanky/nejlepsi-program-ci-sluzba-pro-tvorbu-webovych-galerii/sc-3-a-164967/default.aspx 

http://www.stream.cz/uservideo/128119-jak-funguje-internet
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Mít vlastní fotky a celá alba na webu v pěkném prostředí, s možností jednoduchého procházení, se 

snadným ovládáním a editací, to si přeje řada uživatelů. Je vhodné na to použít specializovaný software, 

nebo si vystačíte s nějakou online službou? Co je to nejlepší řešení? 

JAlbum 

JAlbum bývá, nikoli neprávem, často označováno za jeden z nejlepších bezplatných generátorů 

webových fotoalb. Tento nástroj vám nabízí vytvoření galerií v obrovském množství předem 

definovaných stylů pro váš web, které můžete navíc upravit podle svého uvážení. Jednoduše zde umístíte 

grafiku, fotky, filmy či slideshow. 

 

Po vložení fotografií program vygeneruje náhledy, originální velikost obrázků, popisky a pracovat 

zvládá i s EXIF informacemi. Program je vytvořen v jazyku Java, což s sebou přináší tolik vítanou 

multiplatformitu. Velkým tahákem je samozřejmě bezplatná licence, takže k webové galerii se dostane 

každý a zdarma. 

VisualLightBox  

Další bezplatná aplikace, která pomáhá generovat webové galerie v příjemném prostředí a s řadou 

zajímavých efektů. Ovládání je velice jednoduché, fotky se do okna programu dají přetahávat myší, 

zvolíte grafické téma a necháte publikovat. Není třeba mít žádné znalosti programování a méně zkušené 

uživatele potěší česká lokalizace. 

http://m.zive.cz/Getfile.aspx?id_file=604339270
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Program navíc podporuje oblíbené obrázkové servery Flickr či Photobucket, umožní tvorbu slideshow, 

zvládá vkládání popisků k fotografiím a pro nahrávání na server lze využít zabudovaného FTP klienta. 

JetPhoto Studio 

Funkčně mnohem širší program, který je určen pro kompletní správu obrázků a fotek nabízí také tvorbu 

flashových videí, prezentací, webových stránek s vlastními fotkami a také standardních fotoalb, přičemž 

publikace je možná na serveru JetPhoto. Výhodou aplikace je její dostupnost pro Windows i pro Mac 

OS X a také freewarová licence. 

http://m.zive.cz/Getfile.aspx?id_file=632369113
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Výhody JetPhoto lze popsat ve třech bodech. Zaprvé nabízí možnost mít fotky na vlastním serveru, 

zadruhé lze snadno určit, kteří uživatelé budou mít přístup ke konkrétním albům, a zatřetí vyzdvihuje 

desktopovou aplikaci pro Windows i Mac. 

Menalto Gallery 

Tento opensourcový tvořič webových galerií je určen náročnějším uživatelům. Jedná se o kvalitní a 

komplexní nástroj, který vyžaduje PHP a nabízí ohromné možnosti konfigurace a úprav. I přes 

hardwarovou náročnost velká spousta funkcí za instalaci Gallery pro někoho stojí. 

 

 

http://m.zive.cz/Getfile.aspx?id_file=603612584
http://m.zive.cz/Getfile.aspx?id_file=633971548
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Imagevue 

Další komplexní řešení (zpoplatněné) pro váš web, který obohatíte o pokročilou fotogalerii. Jednoduše 

uploadujete Imagevue na svůj server a dále skrze uživatelské rozhraní či FTP dodáte fotografie, přičemž 

aplikace zvládá reflektovat vaši adresářovou strukturu, vyberete šablonu galerie a publikujete. 

 

Imagevue dokonce počítá s připojováním mobilních zařízení a optimalizuje galerie i pro ně. Nabídne 

také hudební doprovod během prohlížení, možnost výběru mezi HTML verzí a flashovou galerií a také 

obsahuje prodejní systém v případě, že chcete nabízet vlastní fotky ke zpoplatněnému stahování. 

NextGEN Gallery 

Pokud používáte bezplatný a značně rozšířený publikační systém WordPress, pak byste jistě neměli 

přehlédnout tento plugin, který se plně integruje a nabídne tvorbu pokročilých obrázkových galerií. 

Právě NextGEN Gallery plugin patří mezi nejpopulárnější pluginy a zaznamenal již přes 5 milionů 

stažení. 

 

http://m.zive.cz/Getfile.aspx?id_file=581942438
http://m.zive.cz/Getfile.aspx?id_file=633095799
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Nabízí plně vybavený engine pro nahrávání, správu, třídění, editaci, seskupování, kontrolu fotografií a 

obrázků, které lze obohatit o řadu efektů, vodoznak, slideshow a další. Plugin skýtá mnoho šablon, 

nastavení a snadnou správu, která je navíc v češtině a zdarma. 

Zonerama 

Mezi nejpopulárnější programy pro správu a editací fotografií patří český Zoner. Služba od stejných 

tvůrců se nazývá Zonerama. Jedná se o webové fotoalbum, které přímo spolupracuje s programem 

ZonerPhotStudio a výrazně ulehčuje publikaci fotek z něj, ovšem není to podmínkou. 

 

Fotky na serveru nejsou nijak osekané, nenachází se zde žádné reklamy, k jednotlivým albům lze omezit 

přístup za pomoci hesla a celé ovládání na webu i přímo v Zoneru je velice jednoduché. 

http://m.zive.cz/Getfile.aspx?id_file=636561531
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15. ZÁKLADY HTML / XHTML - PRINCIPY JAZYKA 

Základy jazyka XHTML 26 

Příklad 1 – zjednodušený náhled  

<html>  

 <head>  

  <title> První příklad </title>  

 </head>  

 <body> 

  <p> Moje<strong>první</strong> www stránka </p>  

 </body>  

</html>  

 

Nyní si otevřeme program PS PAD. Zvolíme záložku Soubor – Nový. V okně Nový Soubor zvolíme 

záložku Podle šablony. V seznamu složek s názvy různých standardů rozbalíme XHTML a vybereme 

šablonu XHTML 1.0 Strict utf-8.  

Otevře se dokument Novy1.xhtml. Ačkoli budeme používat jazyk XHTML, soubory mají po uložení i 

tak příponu .html. Mohli bychom psát i .xhtml, ale je to v podstatě jedno.  

Dokument Novy1.html obsahuje již některé přednastavené (defaultní) informace. Pokuste se sami:  

1. doplnit text titulku stránky z Příkladu 1 (text mezi počáteční a koncovou značkou tagu title).  

2. do těla stránky (tj. do místa mezi počáteční a koncovou značkou tagu body) okopírujte obsah řádku 

uvedeného v příkladu 1 ( <p>Moje<strong>první….</p> ).  

Dokument uložte – následující posloupnost kroků. Klikněte na: • Soubor – • Uložit jako – • Vyberte 

místo (vytvořte složku a pojmenujte ji třeba www) a nazvěte soubor třeba prvni-stranka (v názvu se 

vyvarujte mezer a zejména diakritiky, je lépe se vyhnout i kapitálkám). Mezeru nahraďte pomlčkou 

nebo podtržítkem.  

Názvy html dokumentů jako např. Moje stránka.html (s diakritikou a mezerami) jsou nepřípustné a v 

reálném provozu celého webu by způsobovaly nemalé potíže!  

Vytvořili jsme první www stránku, kterou si dvojklikem myši z daného umístění (pokud jste postupovali 

podle zadání, tak ze složky www) můžeme otevřít v internetovém prohlížeči. Soubory s příponou .html 

budou mít ikonu ve tvaru vašeho preferovaného internetového prohlížeče. 

Tagy  

Základní struktura dokumentu (X)HTML je tvořena TAGY.  

Značkám příslušného jazyka, které popisují a formátují text, tabulky, obrázky atp. do kýžené podoby 

říkáme TAGY. Tyto se zapisují do ostrých závorek < > a jsou definovány příslušným jazykem, tj. mají 

různý význam. Jednoduše řečeno, značkují obsah www stránky a říkají mu, jak se má ve výsledku v 

internetovém prohlížeči zobrazit.  

                                                 
26 http://www.kteiv.upol.cz/frvs/ict-kubricky/?page=TWWW/vyuka 

Hlavička html dokumentu  

<head> </head>  

Tělo html dokumentu  

<body> </body> 
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Každý TAG v jazyce XHTML má svou počáteční a koncovou značku. To je specifikum pro XHTML. 

Například v našem prvním příkladě si popíšeme TAG – <p>, který označuje v těle www stránky text v 

odstavci.  

<p>Moje první www stránka</p>  

Koncová značka daného TAGU se liší pouze přidáním lomítka. Vše co leží mezi počáteční a koncovou 

značkou daného TAGU je jeho obsahem a zobrazí se nám ve výsledku v internetovém prohlížeči.  

Logické rozdělení  

Každá www stránka začíná a končí tagem <html> (viz. příklad 1). Je to tzv. kořenový tag. Každá www 

stránka obsahuje dvě logické části:  

Hlavička dokumentu – tag <head>. Informace, které jsou uvozeny počáteční a koncovou značkou tagu 

<head>, jsou určeny pro potřeby internetového prohlížeče a uživatel se s nimi až na dvě výjimky 

vizuálně nesetká. Uvozují se zde například tzv. META tagy o kterých se dozvíte více později. Důležitou 

součástí hlavičky je také tag <title>. Obsah tagu <title> se zobrazí v záhlaví internetového prohlížeče 

jako titulek stránky. 

  

Tělo dokumentu – <body>. Vše co je uvozeno počáteční a koncovou značku tagu <body> se zobrazí 

jako obsah www stránky v internetovém prohlížeči. V našem prvním příkladu to byl vlastně jen jeden 

text odstavce, Moje první www stránka. Pro potřeby zvýraznění slova „první“ jsme použili TAG k tomu 

určený, TAG <strong>.  

Zásady a konvence jazyka XHTML  

 Všechny TAGY se zapisují malými písmeny.  

 Všechny TAGY jsou ukončené (mají svou koncovou značku).  

 TAGY mohou být zároveň obsahem jiného TAGU (vnořování). Jak jsme např. viděli obsahem 

tagu <head> je tag <title>. Nebo obsahem tagu <body> je tag <p>.  

 TAGY se nesmí křížit (tj. nesmí docházet k míchání pořadí koncových značek při vnořování) – 

viz následující ukázka:  

 <body><p></body></p>  ... špatně  

 <body><p></p></body>  ... správně  

 <p><strong></strong></p> ... správně  
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Zápis hlavních TAGŮ www stránek se většinou provádí pro větší přehlednost pod sebe. Jednotlivé 

TAGY se odsazují tabulátorem od levého okraje tak, aby jejich počáteční a koncová značka měla stejné 

levé odsazení, a aby tato vzdálenost u jednotlivých TAGŮ rostla s jejich vnořením pod TAGY 

nadřazené. Podobě jako ve stromovém výpisu adresáře. Nicméně není to povinná zásada a je na vás, jak 

budete zápis provádět. Já doporučuji uvedený způsob – viz příklad 1. 

Příklad 2 – zjednodušený náhled: 

<html> 

<head>  

 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

 <title>Druhý příklad</title>  

</head>  

<body>  

 <h1>Nadpis</h1>  

 <p>Moje druhá www stránka</p>  

 <p>Další odstavec.</p>  

 <ul>  

  <li>Odrážka</li>  

  <li>Podrážka</li>  

  <li>Urážka</li>  

 </ul>  

</body>  

</html>  

Pomocí tagu <h1> jsme vytvořili hlavní nadpis našeho dokumentu. (Pamatujte si, že TAG <h1> smí být 

v XHTML 1.0 na každé www stránce použit pouze jednou!!!) Například pro odstavec <p> už je to jedno. 

Těch může být na stránce, jak vidno kolik jen chceme.  

Nový je pro nás také tag <ul>. Ten uvozuje položky <li> seznamu.  

Podobně jako v MS Word vybíráte jednotlivé nástroje pro to, abyste vytvořili odstavec, seznam, tabulku, 

barvu písma, tak v jazyce XHTML musíte znát příslušné tagy a obsah stránky pomocí něj naformátovat. 

Je to velmi jednoduché a není vůbec potřeba si všechny tagy pamatovat. Stačí mít po ruce nějakou tu 

příručku nebo správný edukační web a umět toho využít. Přesto ty nejzákladnější značky jazyka byste 

mohli časem znát zpaměti. Na konci kapitoly je uveden přehled těch nejpoužívanějších. 

Entity  

Pokud chceme v prohlížeči zobrazit text, prostě ho napíšeme do kódu stránky. Některé znaky jsou ovšem 

chápány jako součást jazyka HTML, a tak by se normálně nezobrazily. Například ostré závorky (znaky 

„je menší“ a „je větší“) < a > by v textu nešly zobrazit, protože internetový prohlížeč je prostě chápe 

jako součást jazyka HTML. Pro tento účel vznikly entity, které se vzápětí rozšířily o mnoho dalších 

znaků.  

Znakové entity se zapisují jako sekvence znaků. Sekvence začíná znakem & a končí středníkem. Mezi 

nimi je krátký písmenkový zápis daného znaku.  

Asi nejpoužívanější entitou je pevná mezera. Představuje jediný způsob, jak na stránce zobrazit několik 

mezer po sobě (odhlédněme nyní od faktu, že dvě mezery za sebou jsou v typografii chybou). Zapisuje 

se jako &nbsp; (z angl. non-breaking space). 
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Příklady Entit 

Znak  Entita  Znak  Entita  

pevná mezera  &nbsp;  ±  &plusmn;  

<  &lt;  ×  &times;  

>  &gt;  ®  &reg;  

&  &amp;  ©  &copy;  

"  &quot;  €  &euro;  

»  &raquo;  «  &laquo;  

Obrázky a hypertextové odkazy  

Příklad 3 – zjednodušený náhled:  

<html>  

 <head>  

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

  <title>Třetí příklad</title>  

 </head>  

 <body>  

  <h1>Nadpis</h1>  

  <p>Moje druhá www stránka</p>  

  <p>Další odstavec.</p>  

  <ul>  

   <li>Odrážka</li>  

   <li>Podrážka</li>  

   <li>Urážka</li>  

  </ul>  

  <img src=“obrazky/kvetina.jpg“ alt=“Květina“ />  

  <p><a href=“http://www.seznam.cz“ title=“Seznam“>Seznam</a></p>  

  <p><a href=“http://www.atlas.cz“ title=“Atlas“>Atlas</a></p>  

  <p><a href=“obrazky/foto.jpg“ title=“Foto“>Ukaž foto</a></p>  

 </body>  

</html>  
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Oproti druhému příkladu se tělo dokumentu zase o něco rozrostlo. 

Pod seznamem nám přibyl tag <img />. Tag img je jako jeden z 

mála v jazyce XHTML nepárový, tj. jeho koncová značka se 

nezapisuje, ale nahrazuje se lomítkem na konci.  

<img src=“obrazky/kvetina.jpg“ alt=“Květina“ />  

Tag <img /> umožňuje vložit do www stránky obrázek. Povinná 

struktura tagu <img /> je následující:  

Nejdůležitější je atribut (pro nás nyní nový výraz) src. Do něj se 

pomocí rovnítka a uvozovek zapisuje cesta ke zdrojovému obrázku, 

který se na naší stránce zobrazí. Pomocí relativní cesty zapíšeme 

adresu obrázku. Relativní cesta (odkaz) znamená, že se 

neodkazujeme přímo na absolutní umístění obrázku jako např.:  

C:\Documents\admin\Plocha\www\obrazky\kvetina.jpg  

My se odkazujeme relativně. Tzn., že prohlížeč vyhodnotí umístění 

naší www stránky a v podřízené složce obrazky hledá soubor 

kvetina.jpg. Pozor, jak vidíte, je potřeba zapisovat cestu k obrázku 

i s danou příponou.  

Na webu se nejčastěji používají obrázky ve formátu JPEG, GIF 

nebo PNG. Rovněž si dávejte pozor na zápis přípony souboru – na 

webovém serveru NENÍ totéž kvetina.jpg a kvetina.JPG.  

Druhým atributem tagu <img /> je atribut alt, který popisuje daný 

obrázek a zároveň prohlížeči nabízí alternativní zobrazení textu místo např. chybějícího obrázku.  

Pozor: I v případě, že obrázek je k dispozici a prohlížeč jej zobrazí, atribut alt nikdy nevynechávejte. O 

jeho důležitosti se přesvědčíte v kapitole věnovaném problematice SEO.  

Další nové prvky v našem třetím příkladu jsou hypertextové odkazy, které jsou nepostradatelnou 

součástí www stránek. Umožňují nám pouhým kliknutím myši přenést se na cíl odkazu. 

<a href=“http://www.seznam.cz“ title=“Seznam“>Seznam</a> 

Hypertextový odkaz se uvozuje do párového tagu <a>. Má opět povinné atributy, které je potřeba přesně 

dodržet. Tím nejdůležitějším je podobně jako u obrázku cíl odkazu. Zapisuje se zde pomocí atributu 

href. Opět pomocí rovnítka a uvozovek nastavíme cíl odkazu. Např. portál seznam. Hypertextový odkaz 

mívá ještě doporučován atribut title, což je text, který se uživateli zobrazí v bublině při najetí kurzorem 

na odkaz.  

Text, který se v prohlížeči jako odkaz zobrazí je uvozen mezi počáteční a koncovou značku tagu <a>.  

Stejně jako v případě cesty k obrázku se i u hypertextových odkazů mohou použít relativní i absolutní 

cesty. Můžeme se odkazovat na jinou www stránku, třeba příklad 1, nebo také na fotografii uloženou ve 

složce obrazky.  

<a href=“obrazky/foto.jpg“ title=“Pěkná fotka“>Ukaž foto</a> 

V případě, že byste se chtěli odkazovat na stránku prvního příkladu (první-priklad.html) a máte ji stejně 

jako třetí příklad uloženou ve stejné složce, vypadal by odkaz následovně:  

<a href=“prvni-stranka.html“ title=“První stránka“>Moje prvotina</a> 
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Multimediální objekty  

Přehrávání videa a zvuku představuje v XHTML 1.0 docela problém. Závisí na tom, jaké soubory chcete 

přehrávat, jakou metodu (tagy HTML) pro to použít a zdali má uživatel k dispozici ten či onen 

internetový prohlížeč a k tomu ještě nainstalován správný plugin. Tyto problémy se snaží řešit verze 

jazyka HTML5 a XHTML5.  

Zatím se pro „téměř“ spolehlivou projekci videa požívá přehrávač Adobe Flash, nicméně to je kapitola 

sama o sobě a pro začátečníka celkem náročná. Proto bývá nejmoudřejší využít služby třetí strany. Pro 

účely prezentace videa na vlastních www stránkách je dobré využít například serveru YouTube.  

Vybereme video nebo jej přímo uploadujeme na server YouTube. Poté stačí okopírovat poskytnutý kód 

a vložit do zdrojového kódu naší www stránky a je hotovo. 

 

  
Zdrojový kód z YouTube 



 

 67 

Nejpoužívajší tagy  

A  

<a>  Definuje odkaz na jiný dokument  

B  

<base />  Určuje základní adresu pro relativní odkazy  

<body>  Definuje tělo dokumentu  

<br />  Zalomí text  

C  

<caption>  Definuje titulek tabulky  

<code>  Textový obsah tagu je programový kód  

D  

<div>  Vytvoří nový oddíl (blok) dokumentu – blokový element  

E  

<em>  Zvýrazní text jako kurzívu  

F  

<fieldset>  Vytvoří skupinu prvků (rámeček) ve formuláři  

<form>  Vymezí v dokumentu formulář  

H  

<head>  Definuje hlavičku dokumentu  

<hr />  Vloží do dokumentu vodorovnou čáru  

<html>  Vymezí dokument HTML – výchozí TAG  

<h1> až <h6>  Vymezí nadpis – můžeme využít 6 úrovní  

I  

<img />  Vloží do dokumentu obrázek  

<input />  Vytvoří prvek formuláře (textové pole, seznam,…)  

L  

<label>  Definuje popisek ovládacího prvku formuláře  

<legend>  Definuje legendu ovládacích prvků formuláře  

<li>  Vytvoří položku seznamu  

<link />  Připojí jiný dokument (CSS)  

M  

<meta />  Definuje doplňující informace o dokumentu  

O  

<object>  Vloží do dokumentu objekt  

<ol>  Definuje číslovaný seznam  

<option>  Definuje položku rozbalovacího seznamu ve formuláři (TAG select)  

P  

<p>  Vymezuje odstavec  

<param />  Definuje parametr značky OBJECT  

<pre>  Zobrazí text jako je zapsaný ve zdrojovém kódu  

Q  

<q>  Označuje citaci  

S  

<script>  Definuje script v dokumentu (např. JavaScript)  

<select>  Rozbalovací (výběrový) seznam formuláře  

<span>  Formátování textu řádkovým elementem span  
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<strike>  Vypíše přeškrtnutý text  

<strong>  Vypíše tučný text  

<style>  Definuje styl formátujícího dokumentu  

<sub>  Zobrazí text jako dolní index  

<sup>  Zobrazí text jako horní index  

T  

<table>  Vymezí v dokumentu tabulku  

<td>  Vytvoří buňku tabulky  

<textarea>  Vytvoří textové pole ve formuláři  

<th>  Vytvoří buňku v záhlaví tabulky  

<title>  Vymezí titulek dokumentu  

<tr>  Definuje řádek buněk v tabulce  

U  

<ul>  Definuje seznam s odrážkami 

 

Ideální on-line zdroje:  

Český:  http://www.jakpsatweb.cz/html/rejstrik.html  

Anglický:  http://www.w3schools.com/html/default.asp  

V anglickém manuálu můžete rovnou zkoušet jednotlivé tagy. Jedná se o nejlepší a nejširší online zdroj 

vůbec. 

 

http://www.jakpsatweb.cz/html/rejstrik.html
http://www.w3schools.com/html/default.asp
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16. ROZMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ NA STRÁNCE WEBOVÉ PREZENTACE 

Tabulky 

Tabulky jsou metodou jak vytvořit pevnou strukturu (kompozici) www stránek. Druhé použití je pro 

prezentaci dat tabulkového charakteru. 

Dnes je již možné pro tvorbu kompozice nepoužívat tabulky, ale technologii CSS (Kaskádové styly). 

Tabulky přesto zůstávají velmi rozšířené. 

Celá tabulka je uzavřena do tagu <table>, každý řádek je vymezen párovou značkou <tr> a každá buňka 

tabulky značkou <td>. 

Příklad 4 – zjednodušený náhled:  

<table border="1"> 

 <tr> 

  <td>Pondělí</td> 

  <td>Úterý</td> 

  <td>Středa</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>1</td> 

  <td>2</td> 

  <td>3</td> 

 </tr> 

</table> 

 

Tabulkové tagy Atributy tagu <table> 

Tag Význam 

table tabulka 

tr řádek tabulky 

td buňka tabulky 

th hlavičková buňka tabulky 

caption hlavička tabulky 

col ovlivnění sloupce tabulky 

colgroup skupina sloupců tabulky 

tbody tělo tabulky 

thead hlavička tabulky 

tfoot patička tabulky 

  

atribut význam 

align 
obtékání tabulky ostatním 

textem 

cellpadding vnitřní okraj buněk 

cellspacing vnější okraj buněk 

border šířka rámečku buněk 

width minimální šířka tabulky 

height minimální výška 

background obrázek na pozadí 

bgcolor barva pozadí 

bordercolor barva rámečku 
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17. UŽITÍ EDITORU PRO TVORBU WEBOVÉ PREZENTACE  

(HTML EDITOR) 

Návod na KompoZer27 

Zde naleznete základní návod na kompozer který jak jistě víte, slouží k tvorbě www stránek. Program 

je free což je super  

 

Soubor programu se stáhne v zip souboru. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myší a zadejte 

extrahovat vše. Zde si určete umístění souboru, kde bude uložen. Jak vidíte na obrázku, já jsem si zvolil 

umístění na ploše. 

Ve složce kompozer nalezněte soubor kompozer.exe a klikněte na něj, uvidíte základní obrazovku 

programu kompozer. Tento program se neinstaluje na počítač spouští se přímo ze složky.  

Zde tvořený návod používá CSS styly bez nichž se moderní www stránka dnes neobejde. Já sám 

používám kódování (xhtml) kompozer používá html 4,01 i xhtml. NÁVOD vysvětlím tak že lze použít 

v obou formátech.  

V této kapitole vám vysvětlím jak vytvořit a připojit externí css styl. Jen pro pořádek existuje i interní 

css styl tímto se však budu zabývat později. Neboť použití externího stylu znamená, že css soubor je 

uložen nezávisle na stránce. Umožnuje to daleko rychlejší načítání stránky, zvláště se tento rozdíl pozná 

až u rozsáhlejších webů. Nicméně je dobré od začátku používat toto připojení, ale samozřejmě to záleží 

jen na vás, pro jaký styl se rozhodnete.  

                                                 
27 http://sehnal.tym.cz/kompozer/kompozer.html 

http://sehnal.tym.cz/kompozer/balik.png
http://sehnal.tym.cz/kompozer/plocha.png
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V menu klikněte na paletku Caskades uvidíte nabídku jako na obrázku. V nově otevřeném okně klikněte 

na černou šipku. Objeví se rozbalovací nabídka a zde zadejte nový styl. Do kolonky list medii napište 

all (vše). Do kolonky Název zadáme test klikněte na vytvořit styl. Nyní klikněte na export stylu a změna 

exportu stylu a zadejte název test.  

 

V levé části okna nyní vidíte dva styly první je interní styl a druhý je náš styl test. Označte interní styl a 

červeným křížkem nahoře odstraňte. Klikněte opět na černou šipku a zadejte pravidlo. Uvidíte 

následující obrazovku – viz obrázek dole.  

http://sehnal.tym.cz/kompozer/Css 1.png
http://sehnal.tym.cz/kompozer/Css externi.png
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Ůkol pro 

vás vytvořte externí soubor s názvem test 1  

 Nabídka styl se aplikuje na všechny typy elementu - v podstatě je to jednoduché v této nabídce 

Css jde o to, že nadefinujete jakýkoli tag (jak víte www stránka je složena z tagů). A potom 

kdykoli použijete tag, který máte upraven Css stylem automaticky použije toto nastavení. 

Zkusíme si na ukázku nastavení hlavního nadpisu, který má tag H1. Klikněte na šipku a vyberte 

H1, a potom na vytvořit styl pravidla . 

 V této nabídce, kterou vlastně uvidíte pokaždé při používání Css si vybereme jak má vlastně 

nadpis vypadat. 

 Lze si zde vybrat z více možností velká výhoda je, že v řádku s větou ihned vidíte změny, jak 

bude vaše písmo vypadat. 

 Css vytvořené tímto stylem není nikde zapsáno prostě se použije když použijete upravený tag  

 

http://sehnal.tym.cz/kompozer/h1.png
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Vyzkoušíme si to v tabulce. Klikněte v menu na tabulku a vložte tabulku s jedním sloupcem a jednou 

řadou. Do tabulky napište libovolný text. Kursor nechte umístěn v tabulce. V levém rohu nahoře v menu 

vidíte roletku s nápisem tělo, klikněte a zadejte zde nadpis 1. 

Úkol pro vás: Vytvořte nadpis tak aby splňoval toto. font písma arial black.velikost large.tučný, umístění 

střed pozadí žluté. A zkuste si znovu v tabulce jak to vypadá. Je dobré si vyzkoušet různá nastavení. 

Alespoň budete vědět, k čemu slouží. Možnosti jsou prakticky neomezené záleží jen na vás.  

 Nabídka style aplied to all elements of class-česky je to třída. Výhodou tohoto stylu je že se dá 

znovu a znovu používat na ten tag nebo to umístění které chcete.  

 Ovládání je podobné jako v předchozím případě. 

 Pro přístup k tomuto stylu klikněte na černou šipku v nabídce a najděte pravidlo a klik  

 Označte si nabídku style aplied to all elements of class 

 do roletky dole napíšeme náš název třídy-skouska 

 je lépe se vyhýbat háčkům a čárkám při zadávání názvu vyhnete se tím potížím po uložení na 

serveru-proto název skouska .  

 teď je již postup stejný jako v předchozím případě.  

 můžete si vybrat, co vše chcete vložit.  

 jen zkráceně vložte do stylu třeba modré pozadí a klikněte ok  

 

Použití stylu třídy je už jednoduché v levém dolním rohu obrazovky vidíte vypsány použité tagy. 

Kliknete pravou myší na tag tbody najeďte na třídy a označte skouska. V tabulce je nyní modré pozadí. 

Třídu můžete použít kdykoli znovu tam kde budete chtít .Můžete mít kolik tříd jen chcete záleží to jen 

na vás.  

 Nabídka style aplied to an element with specified ID elements -česky identifikace ID  

 tento styl má velký rozdíl oproti třídě v tom, že lze použít jenom jednou  

 prostě přesně ukazuje, na určitý tag umí však ovlivnit i tagy které jsou vložené uvnitř tagu.) např. 

tabulka. 

http://sehnal.tym.cz/kompozer/trida.png
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 Pokud je to možné je lépe použít styl třídy.  

 tento styl lze vložit do vytvořené třídy. 

 použití je jen mírně jiné než u třídy  

Vyzkoušíme použití ID stylu – klikněte v nabídce stylů na style aplied to an element with specified ID 

elements. Nyní je nutné vložit # a potom vložíme náš název-testid. Klikněte na vytvořit pravidlo stylu. 

Opět můžete vložit libovolné vlastnosti. Na ukázku vložte do vlastností barvu písma fialovou a klikněte 

na ok.  

 

 Nabídka custom style rule-uživatelský styl 

 jde v podstatě o stejnou nabídku jako u stylu ID 

 v této nabídce však zadáte do roletky div#vrtva H3  

 jak vidíte lze si zde určit přesné umístění použití Css 

 v této ukázce se styl může použit v tagu div na nadpis H3  

 to znamená že pokud nepoužijete tag H3 (nadpis 3)nic se nestane 

 Jinak lze použít pouze v tagu který je před mřížkkou div#vrtva-klasické použítí na celý tag div 

nebo třeba td#vrstva1 (buňka tabulky )  

 Prostě jakýkoli použitý tag na stránce  

 Postup použití je stejný jako u ID. 

Tolik k použití Css stylů. Jsem přesvědčený, že po celou dobu se budeme s tímto používáním setkávat. 

Během několika používání zjistíte, že je to opravdu jednoduché. Je to díky tomu, že použití je až na 

detaily skoro stejné.  

http://sehnal.tym.cz/kompozer/id ukazka.png
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V tomto díle se pokusím vám vysvětlit tvorbu stránek pomocí oddílu DIV(TAGU DIV). Tag div je 

vlastně webová vrstva. Webová vrstva se dá přirovnat asi jedině k průhledné fólii, kdy jakoby skládáním 

fólii na sebe se vytváří vzhled webu. Do každé vrstvy lze vložit pomocí CSS to co uznáte za vhodné. 

Netvrdím, že je to způsob jediný.  

1. otevřete si novou prázdnou stránku 

2. V levém rohu v roletce kde je nápis tělo najeďte na oddíl div  

3. Uvidíte, že se objevil červený rámeček nahoře ve stránce. 

4. Klikněte dole na záložku Zdrojový kód. 

5. Na řádce devět je značka div, označte ji celou, klikněte pravou myší a dejte kopírovat. 

6. Klikněte za tag div zrušíte tím označení. 

7. Klikněte na enter umístěte kursor na řádek deset 

8. pravou myší a vložit vloží se tak tag div na řádek deset. 

9. vložte tag na řádek 11,12,13  

10. dole ve stránce klikněte na normální. 

11. uvidíte pět řádků stejných jako první.  

Máme vložených zatím pět vrstev. Lze tímto způsobem vložit požadovaný počet vrstev .do každé vrstvy 

napište písmenko třeba podle abecedy. V pravém horním rohu obrazovky naleznete tlačítko vrstva. 

Kursor máte umístěný ve vrstvě. Klikněte na tlačítko vrstva. Nyní lze s vrstvou manipulovat. Dojde ke 

zmenšení vrstvy. Najeďte ke zmenšené vrstvě do rohu dole tak až se objeví černá směrová šipka a 

roztáhněte ji na velikost 185 px široká a 170 px vysoká. V rohu vrstvy vidíte kříž ze šipek, kliknutím na 

něj přesuňte vrstvu na pravý horní roh. Klikněte do vrstvy d. Klik tlačítko vrstva v rohu. Roztáhněte na 

100px šířka a 110px výška. Umístěte vrstvu tak, aby se pravým bokem dotýkala a vrchem souhlasila s 

vrstvou e. Vrstvu c dejte pod vrstvu d šířka 60 délka 1000. Vrstvy a b vložte do pravé části nahoře tak 

aby souhlasily. Vidíte výsledek tímto způsobem můžete vytvořit celý web. Do každé vrstvy lze vložit 

to, co chcete. 

Poznámka: tento postup není z programovacího hlediska ůplně ok neboť je lepší uložit vrstvy jako css 

nyní jsou jako styl přímo ve stránce. Nicméně je plně funkční. Bohužel převod na css funguje jen ve 

http://sehnal.tym.cz/kompozer/div.png
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verzi 8,04. Pokud si to chcete zkusit, klikněte do některé z vrstev dole ve stránce je tag div. Klikněte 

pravou a zadejte vnořený styl a potom na tlačítko extract a generic style. Mě bohužel hází chybu.  

 

http://sehnal.tym.cz/kompozer/vrstvy.png
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18. UŽITÍ EDITORU PRO TVORBU WEBOVÉ PREZENTACE  

(HTML EDITOR) 

Menu kompozeru28 

V tomto díle se zmíním o možnostech menu a jeho nastaveních. Vynechám funkce které jsou jasné co 

dělají (uložit, zavřít) atd.  

 

Nabídka soubor 

 Zde se zmíním o tlačítku publikuj. 

 na tomto tlačítku si lze nastavit ftp přístup na vaše webové stránky. 

 toto platí i pro tlačítko publikuj jako  

 v záložce zveřejnit zatrhněte zahrnout obrázky a další soubory  

Vyzkoušíme si nastavení přístupu ftp jako příklad uvedu nastavení na serveru IC.CZ. Zde jsou také 

umístěny tyto stránky. Dá se říct, že nastavení jsou vlastně podobná na všech serverech. Jde jen o to 

správně zadat své přístupové nastavení.  

                                                 
28 http://sehnal.tym.cz/kompozer/kompozer.html 

http://sehnal.tym.cz/kompozer/start .png
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Jak jste mohli vidět v nápovědě, která se zobrazuje po základním spuštění, lze připojit i více webů 

najednou. Klikněte na klávesnici na F9.V obrazovce se vám objeví nová nabídka správce stránek. Zde 

kliknete na dvojitou obrazovku, uvidíte okno jako na obrázku klikněte na nový web. Zde zadejte vaše 

přihlašovací údaje. Jak vidíte v ukázce zde je zadáno platné ftp připojení. Samozřejmě musíte jednotlivá 

políčka vyplnit podle vašich názvů. Tohle je uvedeno jen jako příklad. Ftp přístup má velké výhody 

neboť se nemusíte pořád připojovat na svůj hostitelský server a nahrávat soubory.  

Nabídka úpravy  

zde je vše jasné proto tuto nabídku vynechám.  

Nabídka vložit  

tuto nabídku rozdělím do několika kapitol.  

1. Obrázek 

2. tabulka 

3. formulář 

4. odkaz 

5. cílová kotva 

6. Vodorovná čára  

 

Nabídka Obrázek  

Jednoduché použití – místěte kursor tam kde chcete vložit obrázek. Klikněte na tlačítko obrázek, otevře 

se vám nové okno, kde je přehledné menu. Zde zadejte umístění obrázku. Můžete si zde nastavit jiný 

rozměr odstup od ostatního textu případně odkaz, který se otevře po kliknutí na obrázek. Je to opravdu 

snadné a intuitivní ovládání této nabídky.  

Nabídka Tabulka  
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Snadné použití této nabídky. Lépe však je použít CSS stylu vytvořte si třeba třídu tabulka a zde si zadejte 

to, co chcete a potom použijte na tabulku výhodou tabulek je, že na každou buňku nebo řádku se dá 

použít svůj vlastní Css styl.  

Nabídka Formulář  

 Definovat formulář – vloží do dokumentu tag <form> Pokud nebude objekt umístěn v prvku 

formuláře, nebude fungovat. 

 Vloží jednořádkové formulářové pole. 

 Obrázek formuláře – Vloží obrázek formuláře můžete nadefinovat velikost odkaz A.T.D. lze zde 

vložit i grafické tlačítka  

 Textová pole – Vloží do formuláře textové pole to je vlastně základ všech formulářů. Zde mohou 

vložit uživatelé své údaje (email, jméno) 

 Výběrový seznam – vloží seznam nebo nabídku, kterou zadáte 

 Definovat tlačítko – základní verze tlačítek odeslat obnovit nebo tlačítko jako takové 

 Definovat popis – Vloží do formuláře popis. Používá se to k připojení textového popisu 

k políčkům formuláře. 

 Definovat skupinu polí – definuje umístění polí formuláře. 

 Hledat index-vloží do formuláře vyhledávací index  

Je dobré si vyzkoušet samy, co přesně které 

políčko dělá a jak to vypadá. Základ 

formuláře lze vytvořit takto: Klikněte na 

definovat formulář, nechte kursor umístěn v 

modrém rámečku. Klikněte na vložit tabulku 

a zadejte v záložce přesné 10 řad a dva 

sloupce. Nyní máte vytvořen základní 

formulář, kde si vyzkoušejte podle sebe 

funkci nabídek.  

Nabídka Odkaz 

V podstatě lze umístit odkaz na cokoli. 

Příklad umístění odkazu na textu: označte si 

modře myší jakýkoli text klikněte na odkaz a 

zde můžete zadat buď soubor na počítači, 

nebo zde můžete zadat odkaz na nějakou 

stránku na internetu, takže pokud do 

prázdného políčka vložíte např. http://www.seznam.cz. Po kliknutí se návštěva přenese na seznam. Ještě 

lze použít odkaz na kotvu ve stránce.  

Nabídka Cílová kotva  

Kotvy se používají především na pohyb ve stránce. Pokud mám vytvořenu delší stránku a chci ukázat 

třeba na obrázek, který je použitý někde ve stránce, použiji kotvu. Po kliknutí na odkaz vás přenese na 

obrázek ve stránce. Kotvu lze použít na cokoli. Jak na to: klikněte na místo, kam chcete, aby se přenesl 

obraz. V menu zadejte vložit cílová kotva, zadejte do pole text třeba obraz. Pokračujte na místo, odkud 
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chcete poslat odkaz na kotvu. Zadejte vložit odkaz. Klikněte na šipku a uvidíte #kotva a ten zadejte. 

Nyní jste vytvořily odkaz na kotvu. Kotev může být i více. Kotvy lze použít jen na jedné stránce nikoli 

mezi stránkami. Často se využívají na posunování zpět na začátek stránky.  

Nabídka Vodorovná čára - 

Jde o vložení vodorovné čáry do stránky (tag <hr>). 

Nabídka formát – musím zase říci, že nabídky jako 

písmo velikost písma styl barva textu já zásadně 

vkládám do externího CSS stylu takže si vytvořím třídu 

zadám vlastnosti a je to .nebo si připojím už vytvořený 

Css styl. Stránka tak obsahuje mnohem méně řádek 

kódu a je rychlejší a lepší pro vyhledávače. Tedy vždy 

když to lze udělat využívejte CSS stylu. Tyto nabídky 

jsou plně funkční, ale vkládají kód do stránky používají 

vnořený CSS styl. V této nabídce jen tedy pro 

zajímavost.  

 

 Nabídka odstavec-jde o stejnou nabídku formy 

odstavce jakou vidíte nahoře vlevo v roletce, takže 

nic nového 

 Nabídka seznam – Nabízí vytvoření seznamové 

struktury, seznam je použit přímo zde můžete si 

vyzkoušet, jak který funguje.  

 Pro ukončení stylu seznam klikněte na ukončit styl 

textu.  

 Zvětšit odsazení -posune text nebo obrázek dále od 

kraje 

 Zarovnání-vyberete si, kam chcete – vlevo, vpravo, 

a.t.d.  

 Barva a pozadí stránky-zde se dá nastavit barvy odkazů 

případně vložit pozadí stránky. 
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Nabídka Vlastnosti stránky 

Jsou zde tři důležité volby a to je: Nadpis stránky – jde 

o to, pod jakým názvem bude stránka uložena. Pokud 

bych dal uložit nastavení podle obrázku měl bych uloženu 

stránku – nastavení. Druhá volba je Autor. Tato volba 

není pro tvorbu webu důležitá. Pokud však chcete, zadejte 

zde své jméno. Třetí volba je popis zde je naopak důležité 

správně vypsat popis webu. Jde o to, že některé 

vyhledávače používají popis webu k vyhledávání. Popis 

webu musíte zapsat, co nejlépe. Uvedu jen základní 

příklad mám web kde je například hudba do mobilů 

obrázky věcí a rady maminkám. Do popisu tady zadám: 

Maminky, poradna, hudba do mobilů mobily hudba 

obrázky. Jde o to zadat prostý obsah webu.  

 

Nabídka tabulka – Zde naleznete tři záložky a to záložka 

rychle, zde jen vyberete, kolik chcete vložit řádků a sloupců. V záložce přesné určíte kolik řádků kolik 

sloupců, lze zde zadat šířku tabulky a sílu rámečku. Pokud zadáte hodnotu nula, nebude tabulka na 

webové stránce vidět. V návrhu stránky se v takovém případě tabulka vybarví červenou přerušovanou 

čárou. A nakonec nabídka buňka – zde můžete určit zarovnání textu jestli chcete aby se text zalamoval 

šířku rozteče nebo okraje nejjednodušší je si to vyzkoušet uvidíte nejlépe, co to dělá. 

 
Nabídka tabulka je opravdu velmi dobrý způsob, který umožní vkládat do každé buňky, řady nebo 

sloupce vlastní CSS STYL. To umožní velmi efektivně pracovat s webovou stránkou. Možností je 

opravdu nekonečné množství. Jen malý typ pokud budete chtít vložit CSS styl do sloupce prostě jej celý 

označte a vložte styl. Navíc se dá myší podle potřeb měnit tvar tabulky, jak potřebujete.  

Nabídka nástroje 

 Vyčistit kód-tuto nabídku je dobré použít po skončení tvorby 

stránky, pomůže vám odstranit případné tagy navíc. Radím proto 

vždy použít tuto nabídku. 

 Kontrola html – v podstatě jde o validaci kódu. Kontrola html je 

důležitá jde o to aby se vaše stránky zobrazovali na všech přístrojích 

dobře musí bít kód validní na této adrese: 
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http://validator.w3.org/#validate_by_upload stačí jen zadat cestu k vašemu souboru a otestovat. 

Pokud vám kontrola funguje, je to jednodušší . 

 CSS Editor otevře nabídku na vložení css stylů. 

 Správce rozšíření – máme zde nainstalován český jazyk. 

 Správce motivů vzhledu -přenese vás na internetovou stránku kde si motivy můžete stáhnout. 

 Konzola javascriptu – otevře se vám přehled o stavu javasciptu. 

 Možnosti – docela rozlehlá nabídka touto nabídkou se budu zabývat dále v návodu.  

Záložka možnosti. 

Obecné – Zde můžete nastavit takové věci jakkoli chcete 

uchovávat posledních dokumentů. Pokud někdy vkládáte do 

kódu, zadejte (dobře čitelný). Opravdu dobré je zatrhnout další 

nabídku (při ukládání stránky uložit také související obrázky a 

soubory) Ostatní nabídky jsou myslím již zatrženy, pokud ne 

zkontrolujte a zatrhněte podle obrázku.  

Fonty lze si zde nastavit, který font bude jako základní použit u 

různých typů písma.  

Nová stránka jde v podstatě o stejnou nabídku jako má menu formát barvy a pozadí stránky.  

Pokročilý tato nabídka je zajímavá lze zde nastavit, v jakém 

jazyce chcete programovat. Nejjednodušší je asi zadat Html 4 

transitional. Případně xhtml transitional. Vyžaduje to však 

orientaci v kódu 

stránky. Rozhodnutí je 

na vás. Vždy však 

můžete spustit kontrolu 

kódu. 

http://validator.w3.org/#validate_by_upload
http://sehnal.tym.cz/kompozer/moznosti1.png
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19. UŽITÍ EDITORU PRO TVORBU WEBOVÉ PREZENTACE  

(GRAFICKÝ EDITOR - FOTOGALERIE) 

Zoner Photo Studio29 

Sadu WWW stránek k prohlížení obrázků na internetu vygenerujete v okně Průzkumník průvodcem, 

který se spouští v menu Publikovat | Vytvořit Galerii HTML…  

  

V prvním kroku vyberete obrázky, které se mají publikovat, v dalším jednu ze šablon, podle které se 

stránky budou generovat a podle druhu šablony další parametry. Mezi skupinami parametrů (stránka 

s náhledy, stránka s obrázkem, atd.) se přepíná v rozbalovací nabídce. 

 

Do některých polí můžete vkládat formátovací řetězce. Nastavení parametrů HTML galerie lze ukládat 

a později opětovně načítat. 

Náhled 

Během zadávání parametrů můžete v internetovém prohlížeči zobrazit náhled, přičemž do náhledu bude 

vsazeno pouze několik obrázků na ukázku. 

Finalizace 

Po úspěšném nastavení všech parametrů můžete kompletní stránky prohlédnout v prohlížeči. Pokud je 

vše v pořádku, galerii uložte do vybrané složky nebo odešlete přes FTP na zadanou internetovou adresu. 

 

                                                 
29 Nápověda ZonerPhotoStudio 16 
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20. PUBLIKOVÁNÍ – UMÍSTĚNÍ PREZENTACE NA WEBOVÝ SERVER 

Pokud vytvoříte www stránky a chcete, aby je někdo viděl kromě vás. Musíte je publikovat na serveru. 

Možností jak to udělat je několik: 

 Zakoupíte si vlastní doménu a prostor (webhosting) 

 Získáte místo na tzv. freewebhostingových serverech 

 Umístíte stránky k někomu známému, firmě, škole..., který již prostor na serveru vlastní 

Vlastní doména s místem na disku 

o www.pipni.cz 

o www.pes.cz 

Doména je unikátní adresa na internetu, která zastupuje konkrétní IP adresu (např. 194.108.114.194). 

Doména má více úrovní (respektive řádů) a jednotlivé úrovně se oddělují pomocí tečky a čtou se odzadu.  

 doména I. řádu  

 doména II. řádu  

 doména III. řádu  

 a domény dalších úrovní...  

Doména I. řádu 

Jedná se o nejvyšší úroveň, tzv. top-level doménu (TLD) neboli národní doménu. Pro Českou republiku 

je to .CZ, pro Polsko je to .PL, pro Německo .DE, atd.  

Doména II. řádu 

Je ihned za národní doménou, například vasefirma.cz. Právě tato doména reprezentuje Vaši adresu na 

internetu.  

Doména III. řádu (subdoména) 

Subdoména je rozšíření doménového názvu o další úroveň. Je ve tvaru např. shop.vasefirma.cz, kde shop 

je název domény III. řádu. Subdomény je možné vytvářet u domén II. řádu. Za domény III. řádu se již 

neplatí správci domény.  

Je vždy lepší mít vlastní doménu než mít doménu např. www.sweb/moje_firma, důvody jsou tyto: 

 vaše doména je vám přímo šitá na míru (např. www.hokej.cz), 

 vaše doména působí důvěryhodněji (při registrování musíte zadat pravdivé údaje), 

 je lépe zapamatovatelná, 

 lze k ní vytvářet emailové adresy. 

Formální požadavky – může obsahovat: 

 písmena bez diakritiky, 

 číslice,  

 jedna pomlčka, 

 nesmí obsahovat mezery. 
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Freewebhosting 

(web.quick.cz    web.volny.cz    www.freehosting.cz    www.ic.cz    www.mujweb.cz    www.multiweb.cz    www.pipni.cz    

www.sinister.cz    www.sweb.cz    www.tenzor.cz    zdarma.tiscali.cz    www.webpark.cz    www.webzdarma.cz    apod.) 

Pokud chcete získat prostor na webu zdarma, musíte udělat několik kroků: 

1. vyberete freeweb,  

2. registrujete se, 

3. zadáváte uživatelské jméno a heslo., 

4. získáváte parametry pro spojení 

o uživatelské jméno, 

o adresa stránek (např. http://www.sweb.cz/něco), 

o heslo, 

o adresa ftp serveru, 

5. další krok již obsahuje nastavení dodaných parametrů do "přenosového" programu (tzv. FTP 

klient) např. Total Commander, WinSCP, ....  

Potenciální problémy začínajícím uživatelům dělají 2 věci: 

o nastavení ftp (FTP klienta) 

o samotné přenesení stránek na server 

Při nastavení ftp musíte znát: 

o FTP adresu na server (např. ftp.neco.cz,...),  

o login (uživatelské jméno)   

o heslo  

Total Comander jako FTP klient: 
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Druhým problémem je samotný přenos. Nejdůležitější vlastností 

přenosu je, že musíte zachovat strukturu webu na vašem disku i při 

přenosu tzn. pokud obrázek je uložen ve složce obrazky na vašem 

disku, musí být uložen i ve složce obrazky na serveru. Jedině tak 

zachováte funkčnost odkazů s relativními cestami. 
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21. ZDROJE INFORMACÍ 

Použití zdroje v textu uvedeno vždy jako poznámka pod čarou 

 

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D 

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Software 

3. http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/ZPOJMY.HTML 

4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D 

5. http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware 
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