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Začáníme
Zapnutí počítače
Počítač se zapíná podobně, jako jakýkoliv jiný elektrický přístroj tlačítkem „Power“ na přední
straně základní jednotky. Velmi často se jedná o největší tlačítko, většinou označené
mezinárodním symbolem pro zapnutí (chcete-li „Power“):

Po zapnutí počítače začne zavádění operačního systému, indikované animovaným logem
Windows. Když je systém Windows připraven, vyzve nás k přihlášení do systému pomocí
obrazovky s nabídkou uživatelů.

Pouhým kliknutím na ikonku s naším uživatelem, se přihlásíme do našeho uživatelského
prostředí. Jak je vidět na obrázku a vyplývá z logiky věci, počítač může používat více lidí
současně. Každý z nich může mít jinak nastaveno uživatelské prostředí, jiná práva práce s
počítačem a daty v něm uloženými. Toto nastavení a práva se definují při tvorbě uživatelů
(popsáno později). V případě, že chceme mít jistotu, že náš uživatel bude využíván pouze
námi, můžeme si uživatelský profil zabezpečit heslem. Po kliknutí na ikonku reprezentující
našeho uživatele tedy můžeme (ale nemusíme) být vyzváni k zadání hesla.
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(Enter), nebo myší klikneme na tlačítko

Windows nás přihlásí do našeho uživatelského prostředí a ví, že budeme pracovat
s oprávněními, která přísluší pouze nám.
Důležitá poznámka:
Systém Windows rozlišuje při identifikaci heslem malá a velká písmenka. Pokud se
Vám nedaří přihlásit a jste si jistí, že zadáváte správné heslo, zkontrolujte, jestli
nemáte zapnutý Caps Lock (všechna písmena se pak píší velká), nebo v případě použití číslic
zapnutí klávesy Num Lock (bez jejího zapnutí klávesy numerické klávesnice nepíší čísla, ale
pracují jako šipky)

Vypnutí počítače
Vypnutí počítače se nedělá pomocí žádného fyzického tlačítka, ale softwarově – počítači
dáme příkaz, aby se vypnul. On ukončí všechny procesy, nabídne nám uložení práce, kterou
máme rozpracovánu, a teprve pak se sám vypne.
V levém dolním rohu obrazovky na pracovní liště (viz kapitola Uživatelské prostředí)
klikneme na tlačítko Windows
Objeví se hlavní nabídka. Zvolíme
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Restart počítače
Restart počítače je v podstatě vypnutí a zapnutí počítače rychle za sebou. Účelem restartu je
znovu naběhnutí počítače do výchozího stavu. Používá se v případech, kdy počítač zamrzne a
selhaly všechny ostatní pokusy jak počítač znovu oživit (vypnutí zamrzlého programu,
ukončení procesu apod.). Restart může být také vyžadován při instalaci nového hardwaru,
nebo softwaru. Počítač si sám řekne o Restart, ale také nám nabídne, že můžeme pokračovat
v práci i nadále a Restart provést později ručně.
Upozornění
Restart má za následek ztrátu neuložených dat! Pokud jsme tedy pracovali na PC a
průběžně neukládali svoji práci, počítač vše během Restartu zapomene a naše práce
bude nenávratně ztracena! Vždy uložte svoji práci, ukončete všechny programy a pak teprve
proveďte Restart. Ne vždy je to však možné. Pokud je počítač zamrzlý a nereaguje na žádný
z Vašich pokynů, o data přijdete. Tomuto stavu předejdeme pouze pravidelným preventivním
ukládáním své práce.
Když tedy potřebujeme provést Restart, můžeme to provést nejlépe tak, že v levém dolním
rohu uživatelského prostředí na pracovní liště stiskneme tlačítko

Otevře se Hlavní nabídka, klikneme na šipku

u tlačítka

a zvolíme Restartovat

Pokud počítač vůbec nereaguje, můžeme Restart provést „natvrdo“ pomocí Restartovacího
tlačítka na základní jednotce počítače. Toto tlačítko najdeme v blízkosti tlačítka „Power“,
kterým jsme počítač zapnuli (většinou se jedná o menší tlačítko na přední straně počítače).
Pokud počítač Restartovací tlačítko nemá, provádí se restart delším podržením tlačítka
„Power“.
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Ukončení běhu aplikací, které neodpovídají
Před tím, než Restartujeme počítač, máme ještě jednu možnost jak systém znovu oživit. To
že počítač nereaguje, je způsobeno tím, že zpracovává úlohu v právě spuštěné aplikaci
(programu), který z nějakého důvodu zaměstnává počítač tak, že není schopen reagovat na
naše další požadavky. Tento „vadný“ program můžeme však ukončit samostatně, aniž
bychom museli Restartovat celý počítač.
Provedeme to tak, že zmáčkneme na klávesnici
zároveň klávesy Ctrl, Alt a Delete

To vyvolá dialogovou obrazovku, která se nás zeptá, kterou záchrannou akci chceme provést.
Zvolíme Spustit správce úloh.

Správce úloh je program, který nám ukáže, které programy máme právě spuštěny. Vybereme
v něm program, který neodpovídá a klikneme na tlačítko
. Tento program bude
ukončen. Správce úloh ukončíme kliknutím na červený křížek (v pravém horním rohu okna
tohoto programu) a práce se systémem Windows by měla být opět bezproblémová.
Výhodou tohoto kroku je hlavně fakt, že jsme se vyhnuli Restartu. Nemusíme tak čekat na
nové naběhnutí systému, neuzavřou se nám ostatní spuštěné programy a také neztratíme
žádná neuložená data.
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Použití Nápovědy systému Windows
Žádný učený z nebe nespadl a výrobce Windows si je toho vědom. Proto má Windows v sobě
implementovánu rozsáhlou Nápovědu. Její použití je velice jednoduché a intuitivní.
V levém dolním rohu uživatelského prostředí na pracovní liště stiskneme tlačítko
Otevře se Hlavní nabídka, klikneme na

Objeví se okno Nápovědy. Ve vrchní části tohoto okna je pole pro zadání tzv. klíčového slova,
tedy slova, které nejvíce vystihuje problém, se kterým potřebujeme poradit. Potřebujeme-li
pomoci např. s nastavením monitoru, zadáme klíčové slovo „Monitor“ nebo „Nastavení
monitoru“.

Stiskneme klávesu Enter, nebo klikneme na symbol hledání – lupu . Nápověda nám vypíše
témata, která k tomuto výrazu našla a my už si jen vybereme, to které nás zajímá. Po kliknutí
myší na zvolené téma se objeví konkrétní popis jak vyřešit hledaný problém.
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Uživatelské prostředí Windows 7
Uživatelské prostředí nám umožňuje ovládat počítač. Pomocí příkazů, které zadáváme
(většinou) myší, počítač provádí požadované akce. K tomu, aby rozpoznal, co po něm právě
požadujeme, nabízí uživatelské prostředí řadu objektů, které mají rozdílný účel. Co tedy
obsahuje uživatelské prostředí operačního systému Microsoft Windows 7?
Ikony

Pracovní okno

Dialogové okno

(Mini)aplikace

Tlačítka

Hlavní nabídka

Pracovní lišta

Pracovní plocha

Indikátory zařízení a času .

Ikony – slouží ke spuštění programů, otevření složky, nebo souboru
Pracovní lišta – indikuje okna spuštěných programů, jsou zde ikony často používaných funkcí
a indikátory stavu zařízení (klávesnice nastavena na Českou, WiFi v dosahu apod.) a času.
Úplně vpravo je pak kousek lišty sloužící jako tlačítko, kterým zobrazíme plochu bez ohledu
na počet spuštěných oken a programů.
Hlavní nabídka

Internetový prohlížeč

Nastavení klávesnice

Ukaž pracovní okna

Skryté indikátory

Mediální přehrávač

Stav bezdrátové síťě
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V prostředí Windows rozeznáváme dva typy oken:

Dialogové okno
Slouží pro komunikaci mezi námi a počítačem – k dialogu.
Okno je vyvoláno pokaždé, když se nás počítač na něco
ptá, nebo když nás potřebuje na něco upozornit. Dle
otázky jsou pak přizpůsobena tlačítka, kterými na otázku
odpovídáme.

Pracovní okno
Slouží k zobrazení programů, nebo struktury
složek a souborů. Tento druh okna je navržen
pro práci. Oken může být spuštěno více a
v každém z nich může být spuštěn jiný
program. To je hlavní myšlenka systému
Windows (tedy anglicky – okna). Systém nám
umožňuje pracovat ve více programech
současně, přičemž jedno okno (program) je vždy aktivní a ostatní běží tzv. na pozadí. Pokud
tedy píši text a mám u toho puštěnou hudbu, je aktivní okno s programem pro psaní a
v pozadí běží Mediální přehrávač. Chci-li změnit skladbu, musím se nejprve přepnout
z programu pro psaní textu do Mediálního přehrávače, tím bude aktivní právě přehrávač a
text bude odsunut na pozadí. Pak teprve můžu začít obsluhovat mediální program.
Jedním ze způsobů jak aktivovat jiné okno je prostě do něj kliknout. Že je okno aktivní, se
projeví v sytějších barvách – neaktivní okno bude, lidově řečeno, vybledlé.
Často se ale okna vzájemně překrývají a kliknutí myší tedy není dost dobře možné, tehdy
můžeme využít pracovní lištu. Na ní se zobrazují ikony spuštěných programů. Na ikonu stačí
najet myší a systém ukáže mini náhled okna, které bychom tímto kliknutím aktivovali. Pokud
program pracuje s více okny, dostaneme na výběr všechna otevřená okna programu (např.
všechny otevřené stránky internetu).

Indikace více než 2 oken

Okno Malování, Word, Nápověda

Indikace 2 oken systému Windows
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To je však jen jeden z mnoha způsobů jak aktivovat jiné okno. Je však platný i ve starších
verzích operačního systému Windows – pracovní lišta je součástí Windows už od prvních
verzí. Další způsob, platný též od starších verzí je použití klávesové zkratky Alt+Tab.
Současným stisknutím kláves
(Alt) a
(Tabulátor) vyvoláme nabídku všech
spuštěných oken. Z ní si pak vybereme okno, které chceme aktivovat.

Čtvrtým způsobem, je využít jednu z funkcí grafického rozhraní Aero, které systém Windows
nabízí od generace Windows Vista. Funguje naprosto stejně, jako předchozí způsob, jen okna
jsou zobrazena jako prostorové karty, které posouváme tabulátorem
Aero nabídku vyvoláme klávesami

+

+

Jednotlivá okna rotujeme klávesou
abychom měli v popředí okno, které si přejeme
aktivovat. Klikneme na něj myší, nebo stiskneme
klávesu (Enter). Okno je
aktivní a my můžeme pracovat.
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Když už umíme aktivovat pracovní okno, popišme si, k čemu jsou jednotlivé ovládací prvky,
díky kterým okno ovládáme.
Řádek s adresou
O úroveň zpět/dopředu

Panel nabídek

Záhlaví
Panel nástrojů

Stavový řádek

Posuvník

Maximalizovat Zavřít
Hledání Minimalizovat

Pracovní plocha okna
Změna zobrazení ikon

Řádek s adresou – ukazuje strukturu složek (viz kapitola souborový systém)
O úroveň zpět/dopředu – šipky pro posun v rámci struktury složek
Záhlaví – identifikuje okno jménem a programem (na obrázku nezobrazeno)
Hledání – pomocí tohoto pole můžeme v rámci pracovního okna prohledat soubory či složky
Minimalizovat – schová okno, avšak nezavře. Okno lze obnovit z pracovní lišty Windows
Maximalizovat – roztáhne okno přes celou obrazovku
Zavřít – zavře (ukončí) program či okno
Panel nástrojů – obsahuje nabídky, co můžeme s obsahem dělat (třídit, vypálit na CD apod.)
Panel nabídek – obsahuje nabídku dalších míst, která mohou souviset s obsahem okna
Stavový řádek – ukazuje souhrn informací o obsahu okna
Posuvník – objeví se vždy, když je obsah okna větší, než jeho fyzické rozměry. Posouváme
v nich obsah okna, abychom viděli i to co se do okna v současných rozměrech nevešlo
Pracovní plocha okna – zde můžeme pracovat (kopírovat, vytvářet, přejmenovávat apod.)
Změna zobrazení ikon – tímto zobrazujeme ikony malé, velké, seznam a podrobnosti, včetně
velikosti souborů a složek, datumu poslední změny apod.
Pracovnímu oknu můžeme také měnit velikost dle našich potřeb. Stačí najet ukazatelem myši
na okraj okna, dokud se nezmění šipka ukazatele na ↕ nebo ↔. Pak držíme tlačítko myši a
taháme za okraj. Okno mění svoji velikost. Až nám velikost vyhovuje, tlačítko myši uvolníme.
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Chceme-li okno posunout po obrazovce, najedeme myší do záhlaví okna, stiskneme levé tlačítko
myši, stále jej držíme stisknuté a zároveň hýbeme oknem po obrazovce. Až bude okno v pozici, která
nám vyhovuje, tlačítko uvolníme.
Dalším způsobem jak měnit velikost okna je využití okrajů obrazovky. Jedná se o novou funkci - Snap,
kterou podporuje pouze Windows 7 (předchozí kroky jsou podporovány všemi Windows).
Chytneme okno za záhlaví a táhneme jej k hornímu okraji obrazovky. V momentě, kdy se kurzor myši
dotkne horní hrany obrazovky, Windows provede animaci signalizující maximalizaci. Tlačítko myši
uvolníme a okno zůstane maximalizováno.

Obdobným způsobem můžeme okno roztáhnout k polovině obrazovky. Chytneme okno za záhlaví a
táhneme jej k okraji obrazovky. Jakmile se kurzory myši dotkne okraje, Windows provede animaci
budoucího umístění okna. Uvolníme tlačítko myši a okno změní svoje vlastnosti dle animace.

Pokud tímto způsobem změníme rozměry dalšího okna, avšak ke druhému okraji, získáme
dvě okna vedle sebe poskládána tak, aby vyplňovaly celou obrazovku. To se může hodit např.
při kopírování souborů či složek z jednoho okna do druhého, nebo třeba při psaní nějaké
práce, kdy v jenom okně píšeme, ve druhém máme zdroj informací.
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Hlavní nabídka
Hlavní nabídka je skryta pod tlačítkem
Jsou v ní schovány ikony pro
k nastavení systému a hlavně ke všem programům, které máme nainstalovány.

přístup

Nabídka naposledy spuštěných programů

Otevře osobní složku uživatele
Přístup k dokumentům
Přístup k obrázkům
Přístup k Hudbě
Přístup k jednoduchým hrám
Přístup k pevným diskům, datovým nosičům a
zařízením připojeným k počítači
Nastavení počítače
Přístup k tiskárnám a zařízením, které jsou
součástí počítače
Nastavení výchozího chování počítače
Nápověda
Vypnutí, uspání, odhlášení či přepnutí uživatele

Přístup ke všem programům v PC

Vyhledávání (programů, souborů, funkcí)

V Hlavní nabídce se pohybujeme myší, stačí zastavit, nebo kliknout na jednotlivé položky
nabídky a postupně jsou nám ukazovány možnosti, které se pod jednotlivými výrazy skrývají.
Stačí jen číst a vybrat si (kliknutím) program, či funkci, kterou potřebujeme.

Standardní programy
Operační systém je velmi rozsáhlý program zejména proto, že v jeho ceně máme už i tzv.
standardní programy. Jsou to jednoduché programy pro práci s textem, malování,
kalkulačka, záznam zvuku, ale i složitější programy Windows Media center, Windows Movie
Maker, Mediální přehrávač, prohlížeč Internetových stránek, el. pošta a další. Najdeme je
v Hlavní nabídce po kliknutí na „Všechny programy“ kdy už některé uvidíme rovnou, pro další
je třeba kliknout dále na složku „Příslušenství“.
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Základní pojmy
Nyní si vysvětlíme pár základních pojmů, které se už v textu vyskytly a vyskytnou i dále. Jejich
znalost Vám mnohem více pomůže pochopit praktické používání operačního systému
Windows.

Operační systém
Je to hlavní program počítače, dalo by se populárně říci, že se jedná o takový ekvivalent
lidského vědomí. Díky operačnímu systému počítač ví z čeho je složen, že má nějakou
klávesnici a myš (apod.) kterými mu můžeme dávat pokyny, že má nějaký procesor a paměti,
díky kterým může naše požadavky pomocí spuštěných programů obsloužit a že má nějaký
monitor (repro, tiskárnu apod.) kterými může výsledek zpracovaných pokynů ukázat či
prezentovat.
Operační systém tedy řídí komunikaci mezi uživateli a programy, nebo chcete-li aplikacemi.
Jedná se tedy o hlavní program, bez kterého se počítač neobejde. Opaeračních systémů pro
počítače řady PC existuje celá řada. Nejrozšířenější je Microsoft Windows (v mnoha verzích).
Alternativní operační systémy mohou být pro běžného uživatele např. Linux (také mnoho
verzí a provedení) nebo třeba MacOS (pro počítače Apple). Existují i specializované operační
systémy např. Novell (pro řízení počítačových sítí) či různé verze Unixu (pro internetové
služby). My se budeme nadále zmiňovat jen o Microsoft Windows 7 - nejmodernější verzi
operačního systému pro počítače řady PC, ve kterém
pracuj většina všeobecně dostupných programů. Obecně
lze říci že skoro vždy, když sednete k PC, budete pracovat
s některou verzí operačního systému Windows.

Aplikace
Jsou to specializované programy určené ke konkrétnímu
účelu. Jedná se o programy jako je prohlížeč obrázků,
přehrávač hudby, textový editor, ale i mnohem úžeji specializované aplikace jako jsou kreslící
programy pro konstruktéry, účetní programy, nebo třeba program pro diagnostiku osobního
vozidla, kterým Vám kontrolují auto v servisu.
Jsou to programy, které v počítači být nemusí (na rozdíl od operačního systému). Aplikace
tedy instalujeme pouze lidem, kteří je využijí. V tomto výukovém modulu jsou typickými
představiteli aplikací Standardní programy, které byly zmíněny v předchozí kapitole.

Počítačové viry
Jednou větou je lze popsat jako programy, které škodí. Jejich původní význam byl čistě
ekonomický. Vy máte data a něco (=vir) vám je ničí, nebo Vás nějak jinak obtěžuje
(zpomalení PC apod.). Pak přijde někdo (výrobce viru), kdo Vám za poplatek prodá program,
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který dá vše do pořádku. Takovému programu se říká Antivirový program. Tento jednoduchý
model ala mafiánské výpalné příliš dlouho nevydržel, neboť hodně programátorů pochopilo,
že stačí vir získat analyzovat a vyrobit antivir (aniž by sami byli výrobcem viru). Tak vznikly
antivirové společnosti v podobě, jaké je známe dnes. Dnešní viry
Vás neobtěžují, většinou o jejich přítomnosti ani nevíte. Jejich
úkolem je většinou sbírat data. Sledují co děláte, které stránky
navštěvujete a tyto data poskytují tvůrci, který je prodá
marketingovým společnostem. Existují ale i mnohem závažnější
špehové – například zjistí číslo vaší platební karty (při platbě na internetu), zjistí jaké heslo
zadáváte do internetového bankovnictví, jste-li příslušníkem který má přístup do databáze
citlivých údajů mohou zjistit jak se s pomocí Vašich údajů dostat do této databáze. Z výše
popsaného je jasné, že proti virům je třeba se chránit! Nejlepší ochranou je kombinace více
opatření:








Používat antivirový program – program, který najde viry ve vašem PC. Drží neustále
stráž nad veškerým děním v PC a vir tak chytne prakticky ihned
při pokusu infikovat počítač. Dokáže to díky neustálé aktualizaci
virové databáze (přes internet). Antivir lze buď koupit jako
samostatnou aplikaci pro Windows, nebo máte-li legální
Windows, můžete si jej zdarma stáhnout od Microsoftu.
Zapnout Firewall – jedná se o program, který zneaktivní nepoužívané porty pro
síťovou komunikaci. Internet totiž umožňuje spoustu služeb (www stránky, e-mail,
ip-telefonii, zpravodajské kanály, synchronizaci času, a spoustu síťových služeb,
které jsou pro funkčnost počítače v internetu třeba ale
laik o nich ani neví). Každá z těchto služeb přistupuje do
internetu pomocí samostatného portu. Tyto porty jsou
většinou otevřeny (takže se jimi může dostat někdo
k Vám). Firewall nepotřebné porty zavře, čímž
znemožní útok na Váš PC zvenčí. Opět je v dnešní době
již součástí Windows a jeho nastavení je provedeno pomocí průvodce při prvním
spuštění internetu (zvládnete ti i Vy).
Aktualizovat systém - Windows je na mnoha místech a mnoha programy napojen
na síťové služby a internet. Při takovém kvantu programů a funkcí se
stane, že některá nebyla napsána ideálně a představuje bezpečnostní
riziko. Microsoft si tuto skutečnost uvědomuje a tak vydává často i
několikrát týdně opravy. Tyto opravy si Windows sám nainstaluje a zvyšuje tak svoji
bezpečnost. Stačí mít aktivní službu Windows Update (standardně je zapnuta).
Chovat se rozumně na Internetu – nejvíce virů pochytáme na Internetu. Spolu
s obsahem stránek se k nám do počítače stahují i skripty, které mají většinou
pozitivní funkci (přehrávají animace apod.), ale mohou být a jsou mezi nimi i viry. Je
třeba zvažovat na jaké stránky chodit, neboť viry jsou nejčastěji tam, kde je člověk
15
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málo opatrný. Nejzavirovanější stránky jsou kupodivu lékárny (zejména západní
svět), pak aukce a prodejny s použitým zbožím (zejména dětské potřeby) a až na
třetím místě je erotika (tam čeká vir totiž skoro každý a lidé začínají být opatrní na
to, co vše si na PC stáhnou). Neopomíjejme také e-mail. Nevyžádané zprávy a ještě
k tomu cizím jazykem neotvírat – rovnou mazat!
Zálohujte svá data – nejlepší způsob jak o data nepřijít, je zálohovat, zálohovat a
zálohovat! Máte-li v PC data, o která nechcete přijít, čas od času je vypalte na DVD,
uložte na externí disk, nebo použijte třeba datovou úschovnu na
internetu. Také je velmi moudré médium se zálohami fyzicky
umístit jinam, než kde je počítač. K čemu jsou vám zálohy na
plastovém DVD, když bylo položeno hned vedle monitoru v místnosti, která vyhořela
(takže s vybavením pokoje shořel nejen počítač, ale i plastové disky se zálohami).

Paměť počítače
Jednou z podstatných vlastností počítačů je jejich kapacita, tedy množství dat, které do
počítače můžeme uložit. Data se v počítači ukládají na pevný disk (anglicky Hard disk –
odtud často používaná zkratka HD, nebo HDD). Jeho velikost se udává v Bajtech. Velikost
paměti jeden Bajt (anglicky Byte) lze charakterizovat jako jedno písmenko. To je tvořeno
8bity, 8 jedničkami a nulami. Bajty se pak počítají jako násobky těchto bitů. Proto jsou
násobky paměti uváděny ne jako 1000Bajtů, ale jako 1024Bajtů apod. Aby se kapacita disku
neudávala v ohromě velikých číslech, byly zavedeny násobky bajtů B, KB, MB, GB, TB.
Bajt

1B = 8 bitů

KiloBajt

1 KB = 210 B = 1 024 B

MegaBajt

1 MB= 220 B = 1 048 576 B = 1 024 KB

GigaBajt

1 GB= 230 B = 1 073 741 824 B = 1 024 MB

TeraBajt

1 TB = 240 B = 1 099 511 627 780 B = 1 024 GB

Dnes je běžnou kapacitou pevných disků v nových počítačích 160 GB, pokud ale potřebujete
více prostoru pro svá data, běžně lze koupit disky s kapacitou 500 GB (což je cca 0,5 TB),
externí disky pro zálohování dat lze koupit i o kapacitě kolem 2 TB. Kapacita hard disku je
jedním ze základních parametrů počítače a podstatně ovlivňuje jeho cenu.
V počítači najdeme také ještě jednu paměť – paměť RAM. Jedná se o tzv. operační paměť.
Tato paměť slouží k dočasnému uchování dat, se kterými pracujeme. Jakmile provedeme
uložení dat, data se uloží na hard disk. V paměti RAM jsou také informace, které ke své
činnosti potřebují právě spuštěné programy. Čím náročnější aplikace používáme, tím více
paměti RAM potřebujeme. Pro kancelářské aplikace a běh systému Windows postačí 1 GB
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paměti RAM, pro speciální aplikace náročné třeba na grafiku (moderní počítačové hry) může
být zapotřebí i 4 GB RAM. Velikost paměti RAM je opět další faktor ovlivňující cenu počítače.

Datová média
Datová média jsou nosiče dat, na které můžeme data nahrát, poté fyzicky vytáhnout či
odpojit od počítače, odnést k jinému počítači a tam tyto data opět použít. Nejstarším a velmi
dlouho používaným nosičem dat byla disketa. Měla však na dnešní dobu velmi malou
kapacitu, jen 1,44MB a proto se s ní dnes prakticky nesetkáme.
CD
Compact Disc – kompaktní disk. Jeho kapacita je cca 700MB. Dnes se
používá spíše jako hudební nosič, nebo nosič pro menší objemy dat.
K jeho použití je třeba, aby byl počítač vybaven CD-ROM mechanikou.
DVD
Digital Versatile Disc – digitální všestranný disk. Jeho kapacita je běžně od 4,7 GB až do 19 GB
(tento údaj se postupně mění, výrobci dnes dokáží vyrobit i DVD s kapacitou
přes 50GB). Fyzicky je k nerozeznání od CD disku. Je to dnes nejčastější nosič
dat pro prodej. Na něm si kupujete filmy či instalační programy zakoupených
aplikací. I instalační disk pro systém Windows je vylisován na disku DVD. K jeho použití je
třeba mít počítač vybaven DVD mechanikou. Ta umí pochopitelně číst (případně vypalovat) i
CD disky.
Flash Disc
Lidově nazývaný „Fleška“. Jedná se o paměťové médium velmi malých
rozměrů s konektorem USB. Pouhým zastrčením do tohoto konektoru
na počítači se nám v nabídce disků objeví další disk, právě tato
„Fleška“. Je velmi populární pro své malé rozměry (často je nošen jako
klíčenka) a univerzální použití. Navíc se neustále zvyšuje jeho kapacita,
dnes není problém běžně koupit i flah disk o kapacitě 64 GB.
Datová karta
Je to opět velmi malé zařízení o velmi vysoké kapacitě. Výrobců je velmi mnoho, a tedy
existuje více typů paměťových karet. Každý typ má své označení
(SD, xD, MS, CF) a unifikované rozměry s konektory. Nejčastější
použití datových karet j v záznamových zařízeních, která potřebují
ukládat velké množství dat. Typické jsou fotoaparáty či digitální
videokamery, přenosné PDA počítače, či chytré mobilní telefony.
Datová karta je nejpohodlnější způsob jak přenášet data mezi těmito zařízeními a počítačem.
Stačí mít v počítači čtečku datových karet. O tom kolik druhů karet čtečka zvládá se dovíme
z čísla udávaného výrobcem, např. 19 v 1 znamená že tato čtečka přečte 19 nejběžnějších
typů datových karet. Kapacita je podobná Flash diskům, běžně tedy kolem 64 GB.
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Nastavení počítače
Nastavení počítače může mít každý uživatel svoje. Můžeme využívat různé barvy, obrázky na
pozadí, můžeme používat jiné jazykové prostředí, nastavit myš pro leváka, zkrátka vzhled a
funkčnost počítače si může každý uživatel přizpůsobit dle svých potřeb a vkusu.
Veškerá nastavení počítače najdeme v Ovládacích panelech. Stiskneme tlačítko
z hlavní nabídky vybereme „Ovládací panely“

Otevře se nám okno Ovládacích panelů. Zde jsou ikony od různých nastavení, která lze
v systému Windows měnit

18
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Když chceme např. změnit nastavení vizáže Windows, použijeme
Objeví se okno ve kterém můžeme snadno změnit:







Pozadí plochy – obrázek pracovní plochy systému Windows
Barvu oken – zda budou okna průhledná či ne, jakou barvu budou mít, zda budou mít
vzhled Aero, nebo klasický postaru šedé
Zvuky – jakým zvukem nás Windows uvítá při zapnutí počítače, zda má být kliknutí
myši doprovázeno zvukem, jak nás má upozornit na příchozí e-mail apod.
Můžeme nastavit spořič obrazovky (animace na obrazovce v době naší nečinnosti)
Vše najednou – pomocí tzv. motivů změníme obrázek plochy, barvu oken, zvuky,
spořič tak, jak schémata navrhli výtvarníci Microsoftu. Můžeme si také vlastní schéma
vytvořit.

Další zajímavé nastavení je
uživatele používající tento počítač.
Pomocí

Zde můžeme přidávat, nebo ubírat

můžeme

odinstalovávat,

případně

přeinstalovávat

nainstalované aplikace a součásti systému Windows
Pomocí
můžeme spravovat (přidávat i odebírat) zařízení, jako jsou
tiskárny, digitální fotoaparáty či scanner.
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A tak bychom mohli vyjmenovat celé ovládací panely. Názvy jsou však tak výstižné, že je to
téměř zbytečné. Navíc s jakýmkoli nastavením si hravě poradíte i pomocí Nápovědy
Windows, kde je vše podrobně, česky a kupodivu velmi srozumitelně rozepsáno.
Jsou však i nastavení, která potřebujeme měnit během práce s počítačem a měnit je
poměrně často. Přitom by bylo zbytečné prokousávat se Ovládacími panely pokaždé, když
potřebeujeme něco změnit. Jedná se např. o změnu hlasitosti reproduktorů. Využijeme
k tomu zástupce z Indikátorů zařízení umístěných v pravé části Pracovní lišty. Stačí kliknout
myší na ikonku

a objeví se nám posuvník nastavující hlasitost reproduktorů.

Velmi podobně můžeme změnit rozložení Klávesnice. Občas totiž potřebujeme napsat znak či
symbol, který na české klávesnici nenajdeme (např. &, $, <, >, { , } , apod.). K tomu
potřebujeme přepnout klávesnici z českého rozložení na anglické. Využijeme k tomu opět
pravou část Pracovní lišty, tentokráte však ikonku . Zobrazí se nám jazyky, které máme
momentálně nainstalovány a z nich si vybereme.

Úplně stejným způsobem můžeme změnit datum a
čas. Stačí dvojklik na hodiny s datumem, umístěné
opět vpravo dole na Pracovní liště a otevře se nám
dialogové okno pro nastavení datumu a času.
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Soubory a složky
Data v počítači je třeba nějak organizovat. Prostor pro data na pevném disku je velmi velký a
bez nějaké organizace bychom se v něm brzo přestali orientovat. Abychom tento prostor
rozčlenili, používáme složky (někdy zvané též jako adresáře).
Například v rámci systémem vytvořených konihoven máme Dokumenty, Obrázky, Filmy,
Hudbu a vytvořit si zde můžeme prakticky cokoli, třeba v Dokumentech složku Dopisy. A tyto
dopisy si dále můžeme rozčlenit tím, že zde vytvoříme další podsložky Osobní a Pracovní.

Když bych tedy chtěl hledat, kde mám nějaký pracovní dopis, budu ho hledat v
Dokumentech, kde máme složku Dopisy a v ní složku Pracovní. Jdu tedy na konkterní místo.
Kdybychom nepoužívali složky, museli bychom prohledávát všechny Dokumenty s vědomím tady někde jsem to uložil... a nalezení konkrétního dopisu by pak bylo velmi nepraktické a
zdlouhavé.
Složky jsou však jen pomyslné šuplíky. Mohou být klidně i prázdné, jsou to prostě jenom
jmenovky místa na disku, sloužící k lepší orientaci. Konkrétní data jsou ale uložena v
souborech. Soubor už tedy obsahuje například text dopisu, nebo digitální fotografii, nebo i
konkrétní hudební skladbu - prostě konkrétní data.
Kdybych to měl demonstrovat na konkrétním příkladu z reálného života, složkou by mohla
být poštovní adresa a soubory by pak představovali jednotliví lidé na této adrese bydlící –
pan Novák, slečna Krásná, a paní Upovídaná. Když by se Vás někdo zeptal, kde bydlí slečna
21
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Krásná, patrně by jste mu odpověděli: ta je z Jižní Moravy, bydlí v Břeclavi, konkrétně
Nerudova 45 ve třetím poschodí. Podobně i počítač identifikuje umístění souborů a složek
pomocí adresy. Naše pracivní dopisy bychom tedy hledali v: Knihovny → Dokumenty →
Dopisy → Pracovní a přesně tomuto zápisu se říká adresa, která je vidět v Pracovním okně
v řádku Adresa
Adresa

Aby počítač věděl, že soubor obsahuje text, hudbu, nebo cokoli jiného mají soubory kromě
svého jména i tzv. přípony. Jedná se o malé, nejčastěji 3-4 písmenkové zkratky umístěné za
jménem souboru, oddělené tečkou. Nejčastější přípony:
Přípona

Popis

Vizáž ikony

.doc .docx .txt

- soubor obsahující text

.jpg .jpeg .bmp .gif

- obrázek

.mp3 .wav

- hudba

.mpg .mpeg .mov

- video

.xls .xlsx

- tabulka

.exe .bat

- soubor kterým se spouští program

.mdb

- databáze

.ppt

- prezentace

.pdf

- dokument bez možnosti úprav
22
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Jmenuje-li se soubor například babička.doc - jedná se o dopis (který jsme tak nazvali, protože
jsme ho psali babičce), bude-li se soubor jmenovat babička.jpg - jedná se o obrázek
(fotografie babičky pořízená digitálním foťákem), bude-li se soubor jmenovat babička.mp3 jedná se hudbu (patrně velký německý hit Karla Gotta - píseň Babička).
Právě podle této přípony Windows pozná, nejen o jaký typ souboru se jedná, ale také ve
kterém programu jej má otevřít a podle toho také nastavuje vizáž ikony.
Složka (neboli adresář) žádnou příponu nemá - nepotřebuje ji. Přípona je tedy dalším
identifikačním znakem jak rozlišit složku od souboru. Nejčastěji však složku od souboru
rozlišíme pouhým pohledem: složky jsou žluté (a opravdu vypadají jako složky) soubory mají
ikony reprezentující data v nich obsažená.

Složky

Soubory

Důležitá poznámka:
V rámci jedné složky můžeme mít jen vždy jeden soubor stejného typu (tedy jména
a přípony). To samé pltí i o složkách, v rámci jedné složky tedy musí mít každá
složka unikátní jméno.
Mám-li složku, ve které mám soubor babička.jpg, klidně sem můžu nakopírovat i soubor
babička.mp3 - oba soubory mají rozdílnou příponu - pravidlo je splněno. Pokud bych k
babičce.jpg chtěl nakopírovat další soubor s názvem babička.jpg, systém Windows by soubor
sice vložil do této složky, ale sám by jej přejmenoval na babička – kopie.jpg. Tím je
automaticky zajištěna ochrana před duplicitními položkami v rámci složky.
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Práce se soubory a složkami
Teď když víme jak soubor či složku nalézt, umíme rozlišit jedno od druhého a známe pravidla
jejich pojmenovávání, můžeme si ukázat, jak se se soubory a složkami pracuje.

Vytvoření složky
V předchozích kapitolách jsme si popisovali jak je důležité prostor pevního disku rozdělit
pomocí složek, ale až nyní si ukážeme, jak se vlastně složka vytvoří. Je to jednoduché: stačí
do místa, kam chceme složku vytvořit ukázat kurzorem (šipkou) myši a stisknout pravé
tlačítko myši. Objeví se kontextová nabídka:

Z této nabídky vybereme Nový a objeví se nám podnabídka, co nového si zde přejeme
vytvořit. Vybereme (klikneme myší na) Složka.
Vytvoří se nová složka, která je označená a čeká na své pojmenování. Stačí k
rovnou začít psát jméno jak se má složka jmenovat a po zadání jména
stisknout klávesu
(Enter), nebo klikneme myší někam jinam.

Přejmenování
Pokud bychom chtěli změnit jméno, stačí na soubor či složku kliknout a pak upět kliknout.
Jedná se o takové dvojí poklikání ale s delší pauzou mezi jednotlivými kliknutími. Chce to
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trochu cviku. Pro ty, kterým by se to nedařilo, máme jinou možnost – na soubor či složku, jež
chceme přejmenovat, ukážeme kurzorem myši a stiskneme pravé tlačítko myši. Objeví se
opět kontextová nabídka, ze které vybereme příkaz Přejmenovat.

Název položky nám opět zmodrá a my můžeme napsat nové jméno. Zadávání
ukončíme kliknutím někam jinam, nebo stiskem klávesy Enter

Odstranění a obnovení souboru či složky
Některá data občas potřebujeme smazat. Udělá se to tak, že najdeme soubor či složku, jejž
zamýšlíme odstranit (vymazat). Klikneme na něj jednou (aby byl označen – zamodralý) a
stiskneme klávesu Delete
. Nebo na tento soubor či složku najedeme kurzorem myši a
stiskneme pravé tlačítko.
Z takto vyvolané kontextové nabídky (viz obr. výše)
vybereme příkaz Odstranit.
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Windows se nás zeptá, jestli to opravdu myslíme vážně a nabídne nám, že soubor či složku
přesune do Koše. Své rozhodnutí potvrdíme tlačítkem
. Soubor či složka zmizí.
Nebudou však odstraněny nenávratně. Vybraný soubor jsme totiž neodstranili úplně, ale jen
přesunuli do koše. Je to speciální složka, kam se „vyhazují“ soubory a složky, jež jsme
odstranili. Výhoda je v tom, že soubory či složky můžeme z Koše znovu obnovit a vrátit zpět.
Nevýhoda je v tom, že složky a soubory v Koši stále zabírají místo na pevném disku. Abychom
místo uvolnili, musíme na pracovní ploše Windows najít složku Koš, kliknout na ni pravým
tlačítkem myši a zvolit Vysypat koš.

Před tím, než ale Koš vysypete, vždy se podívejte, zda v koši nejsou nějaké soubory, či složky,
které jste tam odstranili náhodou.
Upozornění
Vysypání koše má za následek definitivní vymazání souborů a složek, které v něm
byly. Soubory a složky po vysypání koše nelze obnovit!
Pokud se přeci jen před vysypáním koše rozhodnete některé soubory či složky z něj obnovit
provede se to jednoduše. Složku Koš otevřeme (dvojklik na ikonu)
Otevře se obsah koše, vybereme soubor či složku, jejž chceme obnovit, klikneme na něj
pravým tlačítkem myši a zvolíme Obnovit. Soubor či složka se objeví přesně tam, odkud byl
vymazán.
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Přesouvání souborů a složek
Přesouváním měníme umístění dat do nového umístění. Novým umístěním může být např.
jiná složka v rámci pevného disku, nebo i jiné datové médium. Přesouvání lze popsat
několika jednoduchými kroky:
1) Najdeme soubor či složku odkud budeme přesouvat
2) Soubor či složku označíme (zamodráme)
3) Pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku a zvolíme Vyjmout, nebo myš
vůbec nepoužijeme a stiskneme zároveň klávesy Ctrl+X
4) Otevřeme složku, do které chceme soubor či složku přemístit
5) Klikneme na bílou pracovní plochu cílového okna pravým tlačítkem myši a zvolíme volbu
Vložit, nebo myš vůbec nepoužijeme a stiskneme zároveň klávesy Ctrl+V

Další možnost, jak přesun provést je poskládat si zdrojové i cílové okno vedle sebe, myší
uchopit soubor či složku a za současného držení levého tlačítka myši jej přesunout do
cílového okna. Když tlačítko uvolníme, soubor či složka zůstanou přesunuty (=ze zdrojového
místa zmizí a objeví se jen v cílovém místě).
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Kopírování souborů a složek
Kopírováním vytváříme kopie dat do nového umístění. Rozdíl oproti přesouvání je v tom, že
zdrojová data zůstávají na původním místě a navíc se vytvoří jejich kopie ještě v cílovém
umístění. Data tak máme najednou dvakrát. Je to velmi výhodné, když chceme data množit
např. když chceme nechat fotky z dovolené doma na počítači, ale zároveň je chceme mít i na
Flash disku, abychom se mohli pochlubit v práci. Kopírování provedeme takto:
1) Najdeme soubor či složku odkud budeme kopírovat
2) Soubor či složku označíme (zamodráme)
3) Pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku a zvolíme Kopírovat, nebo myš
vůbec nepoužijeme a stiskneme zároveň klávesy Ctrl+C
4) Otevřeme složku, do které chceme soubor či složku nakopírovat
5) Klikneme na bílou pracovní plochu cílového okna pravým tlačítkem myši a zvolíme volbu
Vložit, nebo myš vůbec nepoužijeme a stiskneme zároveň klávesy Ctrl+V

Další možnost, jak přesun provést je přesun myší ze zdrojového okna do cílového okna
(podrobně popsáno v kapitole přesun souboru či složky). Při přesunu ja však třeba držet
stisklou klávesu Ctrl
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Vytvoření zástupce
Zástupce je pomyslná zkratka k souboru. Abychom se nemuseli proklikávat často velmi
složitou a zdlouhavou cestou k nějakému souboru či složce, můžeme si na libovolné místo
(nejčastěji pracovní plochu Windows) vytvořit jeho zástupce. Dvojklik na zástupce pak spustí
stejnou akci (spuštění programu či otevření složky), jako bychom klikli na originál.
Zástupce od originálu poznáme podle tmavě modré ohnuté šipky, která se vytvoří v levém
dolním rohu ikony. Navíc jméno přebere název originálu a za něj se přidá pomlčka a text
„zástupce“.

Originál

Zástupce

Zástupce vytvoříme jednoduše. Najdeme soubor či složku, jehož zástupce potřebujeme
vytvořit. Klikneme na něj pravým tlačítkem myši a zvolíme volbu Vytvořit zástupce. Do té
samé složky se nám vytvoří zástupce, kterého pak přesuneme, kam potřebujeme.

Pokud chceme zástupce umístit na Pracovní plochu Windows a chceme si to co nejvíce
ulehčit, stačí místo volby Vytvořit zástupce použít volbu Odeslat. Tato volba nám nabídne
další možnosti, z nichž zvolíme Plocha (vytvořit zástupce). To je přímý příkaz aby počítač
vytvořil zástupce a rovnou jej umístil na Pracovní plochu.
Z povahy zástupce je jasné, že pokud odstraníme zástupce, zdrojový soubor či složka
samozřejmě zůstanou nedotčeny na svém místě.
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Komprimace
Komprimace je proces, při kterém dojde ke zmenšení velikosti dat. Současně se
komprimovaná data sloučí do jedné komprimované složky, která se však chová jako soubor.
Metod komprimace je celá řada a není třeba je tu rozebírat, důležité je vědět, že systém
Windows má v sobě implementovány nejpoužívanější komprimační metody a je tedy
schopen dekomprimovat většinu komprimovaných dat. Sám pak ke komprimaci používá
metodu ZIP.
Komprimace dat je velmi dobrá metoda např. před odesláním dat e-mailem. Do e-mailu totiž
jako přílohu nepřiložíte složky, ale pouze soubory. Chcete-li poslat složku, zkomprimujete ji
(tím se začne chovat jako soubor) a přiložíte k e-mailu. Navíc komprimací zmenšíte její
velikost, takže odesílání bude trvat kratší dobu.
Data zkomprimujeme tak, že je označíme (zamodráme), klikneme na ně pravým tlačítkem
myši a zvolíme Odeslat. Otevře se další nabídka, kde zvolíme Komprimovaná složka (metoda
ZIP).

Vytvoří se jeden datový soubor, který bude vypadat jako složka s kovový zipem. Systém
Windows po nás bude chtít, abychom jej pojmenovali, pak teprve bude
komprimace dokončena.

Opačný proces – dekomprimace se dělá velmi jednoduše. Na komprimovaný soubor
klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme Extrahovat vše. Soubory budou dekomprimovány
a uloženy do složky, ve které se právě nacházíme.
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Vyhledávání
Systém Windows má již od verze Vista velmi propracovaný a sofistikovaný systém vyhledávání. A
v systému Windows 7 je tato velmi užitečná funkce také. Vyhledávat lze totiž nejen soubory a složky,
ale také aplikace, funkce a obsahy souborů.
Tato funkce je tak důležitá, že jí tvůrci systému Windows umístili hned jako první položku z Hlavní
nabídky, ihned nad tlačítkem

Vyhledávání

Do tohoto okna stačí zadat výraz, podle kterého se má hledat a systém prohledá názvy aplikací, názvy
souborů a dokonce i projde soubory obsahující text a vypíše ty, které hledaný výraz obsahují. Projde
tak úplně vše v počítači a výsledky nám ihned zobrazí v okně, kde byla Hlavní nabídka.
Druhý způsob hledání je přímo v konkrétním pracovním okně. Každé pracovní okno má pruh pro
hledání. Do něj opět napíšeme výraz nejlépe reprezentující to co potřebujeme najít a klikneme na
ikonku , nebo stisknout klávesu Enter
Jak je vidět z obrázku,
v konkrétní složce jsme zadali
hledat výraz „ECDL“ a počítač
našel 2 obrázky, jednu
prezentaci a jeden textový
soubor, který slovo ECDL
obsahuje. Nejsou to však data
z celého počítače, ale jen a
pouze ze složky, jejíž okno
máme aktivní.
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Tisk
K tomu, abychom mohli tisknout, je třeba mít k počítači připojenu a nainstalovánu tiskárnu.
Je-li tiskárna k dispozici, zjistíme z nastavení Tiskáren. Najdeme ho tak, že klikneme na
tlačítko
a z hlavní nabídky vybereme Zařízení a tiskárny
Otevře se nám seznam zařízení, ve kterém krásně uvidíme, zda počítač má, nebo nemá
nainstalovánu tiskárnu. Pokud má, bude to vypadat asi takto

Nainstalovaná tiskárna

Pokud je k počítači připojeno více tiskáren, bude jedna z nich označena jako výchozí, tedy ta,
kterou bude počítač primárně nabízet k použití. Výchozí tiskárna je označena symbolem
Změna jiné tiskárny jako výchozí se dělá kliknutím na novou tiskárnu, přes pravé tlačítko
myši vyvoláme kontextovou nabídku a zvolíme volbu Nastavit jako výchozí tiskárnu.
Pokud bychom na tiskárnu klikli, objeví se další volby, skrze které se můžeme dostat např. do
tiskové fronty - volba
Ta je dobrá k tomu abychom v ní zrušili nechtěné tisky (např. zrušit mnohastránkový tisk,
protože se nám v tiskárně zasekl papír).
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Přímo z prostředí Windows se tiskne velmi zřídka. Spíše se tiskne z prostředí jednotlivých
aplikací a bude to podrobně popsáno v dalších modulech. Nicméně nejtypičtějším příkladem
tisku přímo z Windows je tisk obrázků.

Stačí si obrázek vybrat, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a zvolit Tisk. Spustí se
průvodce, s jehož pomocí snadno nastavíte vše potřebné pro tisk.

Můžeme zde zvolit, kterou tiskárnou obrázek vytiskneme, v jaké kvalitě, kolik kopií a v pruhu
na pravé straně okna můžeme také obrázek přizpůsobit do standardizovaných rozměrů
(např. 13 x 18 jako od fotografa).
Po kliknutí na tlačítko

začne tiskárna tisknout.
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