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Vznik a architektura počítačových sítí 

Motivace ke vzniku počítačových sítí 
Za prvotní cíl bývá uváděna komunikace mezi lidmi, počátky sahají podobně jako u většiny odvětví 
do vojenského a akademického, vědeckého prostředí. Ve čtyřicátých - padesátých letech minulého 
století se posupně formuje myšlenka rozhraní pro programování počítačů. Původní uspořádání 
počítač (programovatelnou pamětí řízený procesor) s děrnými štítky coby vstup i výstup výpočetní 
úlohy spěje k současnému modelu, kdy používáme monitor, klávesnici k interaktivní práci, výstupem 
může být například tiskárna. Přenos informací mezi terminálem a hlavním strojem byl postupně 
zobecňován až do modelu, kdy terminál obsahuje jednoduchý počítač zpracovávající informace z 
klávesnice a generující signál pro monitor. Z této doby pochází i spojení uživatelský učet, protože za 
možnost pracovat se superpočítačem, zadat mu výpočet se platilo. Uspořádání superpočítač a 
terminály ještě nebylo počítačovou sítí, ale už tehdy bylo používáno ke komunikaci mezi lidmi 
(elektronická pošta s možností zanechat kromě dopisu adresátovi soubor například s výsledkem z 
pracování). O počítačové síti můžeme mluvit až v případě propojování tehdejších superstrojů. 
Propojení čtyřech počítačů bylo realizováno v roce 1969. Tato realizovaná sít dostala název 
ARPANET, zkušenosti vyústili až v návrh postupu, na který staví dnešní internet. 

Využití počítačových sítí 
Využití velkých počítačů 
Původní motivace pro vznik počítačové sítě, do dnes platné (zadávání výpočetních úloh velkým 
počítačům), z dnešního pohledu se jedná jen o aplikaci současných sítí. 
Komunikace 
Komunikace mezi uživateli. Dominantní využití současné globální počítačové sítě. Komunikace mezi 
programy, distribuované aplikace 
Sdílení prostředků 
Sdílení dat, společný diskový prostor. V osmdesátých a devadesátých letech byla rozšířená představa 
o bezdiskových stanicích, jednoduchých bezdiskových moderních terminálech zpřístupňující data na 
počítačové síti. Dostupnost paměťových médii tuto vizi odsunula na neurčito, v současné však 
narůstá množství dat, které jsou uloženy mimo počítač, se kterým v danou dobu pracujeme (mapy, 
jízdní řády, sociální sítě, google doc atp. Sdílení technických prostředků, drahé periferie, tiskárny, 
velké kapacity. Nadčasové (platí dříve i dnes). 
Vyšší spolehlivost 
Zálohování, záměrná redundance realizovaná přes počítačovou síť. 
Úspora nákladů 
Rychlá počítačová sít umožňuje efektivně sdílet prostředky, více snadno dostupných počítačů je 
rychlejší a levnější než jeden super stroj. Dnes už superstroje jako samostatné výkonné počítače v 
podstatě nestavíme. Vznikají spíše gridy a klastry. Výjimkou je platforma mainframe. 

Úrovně integrace počítačů 
Superpočítač 
Umožňuje komunikaci uživatelů (termiály mohou být geograficky vzdálené). Programy komunikují 
přímo, například přes funkce operačního systému. Nejedná nutně se o počítačovou sít (počítač je jen 
jeden, terminály mohou být připojeny pomocí portů zcela bez počítačové sítě jak ji známe dnes). Od 
roku 2000 nastává renesance platformy Mainframe (vše na velkém superpočítači), samozřejmě zde je 
již využívaná počítačová sít. 
Samostatné počítače 
Používá se ojediněle, například naprogramovaný řídící počítač (obecně jednoduché počítače). 
Počítačová sít 



Skupina autonomních, navzájem propojených (komunikujících) počítačů. Rozšířené, dnes je však 
časté, že počítače s výpočetním výkonem vyšším než superpočítače před několika lety se stávají 
pouhými terminály, např. přes webové rozhraní. 
Distribuovaný systém 
Skupina počítačů, která se chová jako kompaktní celek (uživatel běžně neví, na kterém stroji byla jeho 

úloha zpracována). Používá se pojem klastr, pokud distribuovaný systém realizován na běžných PC s 
různým výkonem, různou dostupností, různou architekturou, různým operačním systémem a 
nevyžaduje aby byly stroje neustále dostupné a spuštěné používá se termín grid. 

Vrstvy jako základ architektury 

Vývoj standardizace síťové komunikace začínal v 70. letech, kdy vznikaly první významnější rozlehlé 
sítě, budované podle vlastních koncepcí předních výrobců počítačů. Brzy vznikla potřeba 
jednotného standardu, kterým by bylo možno propojit počítačové systémy různých typů a koncepcí, 
pocházející od různých výrobců. Zatím co počítače se mohou dynamicky vyvíjet a relativně často, 
muže ve vývoji docházet ke zvratům, některé postupy mohou být zcela přepracovány, nebo zrušeny 
(například zavedený strop operační paměti v MSDOS a jeho následné zrušení) a nahrazeny zcela 
odlišnými, oboru počítačových sítí toto možné není. Dříve i dnes se pomocí počítačových sítí 
propojovaly počítače s cela odlišnými procesory, operačními systémy a především koncepcemi 
vyvíjeny odlišnými společnostmi. Pokud v podporu počítačových sítí nějaký postup zavedeme je 
jasné, že bude používán dlouho dobu, protože už nebude záležitostí jednoho výrobce, ale bude 
spojovat starší současné i budoucí technologie. Napěťové úrovně signálů, použitá kroucená dvojlinka, 
napájecí napětí zůstali v podstatě beze změn. V případě počítačových sítí bychom mohli říci, že 
síťová a transportní vrstva se v podstatě 30 let neměnila a nyní se blíží doba, kdy ke změnám dojde. 
Naopak fyzická vrstva a spojová vrstva se v určitých meznících několikrát zásadním způsobem 
modifikovala. 

Princip vrstvového síťového modelu 
Komunikace probíhá domluveným protokolem na úrovni dané vrstvy. Na vývoj dané vrstvy se může 
soustředit samostatný tým inženýrů, a může ji vymezeným způsobem měnit. Celá architektura si po 
těchto změnách zachovala svou strukturu. 
 

 

Pojmy související s členěním do vrstev 

Protokol 



Protokolem se domlouvají dva počítače na téže vrstvě (hlavičky,dotazy, dopovědi, atp.). Zprávy jsou 
předávány podřízené vrstvě. Protokol je nezávislý na implementaci, umožňuje vzájemnou 
spolupráci (Interoperabilitu). 

Rozhraní 
Rozhraní je definice služeb nabízených nadřízené vrstvě. Implementaci určuje zdejší protokol, 
nadřízená vrstva o ní nic neví. Rozhraní závisí na implementaci (např. OS). 

Hlavičky 
Každý dotaz předaný nižší vrstvě je považován za data, která jsou opatřena hlavičkou, dochází tedy 
přidávání a odebírání hlaviček. Typickým příkladem z praxe může být zapouzdření IP rámce do paketu 
Ethernetu (komunikace a rozhraní transportní vrstvy směrem níže). 

 

Spojované a nespojované služby 

Spojované služby 
Spojovaná služba (Connection-oriented Service) pracuje na obdobném principu, jako telefonní 
systém. Chcete-li s někým hovořit po telefonu, musíte nejprve vytočit jeho číslo, a on musí na vaše 
volání odpovědět zvednutím telefonu. Tím mezi vámi vzniká spojení, prostřednictvím kterého spolu 
komunikujete, a které na konci hovoru zaniká (položením sluchátka). Analogicky je tomu i v případě 
dvou entit na stejných úrovních, které spolu chtějí komunikovat - nejprve musí být mezi nimi 
navázáno spojení. Jakmile je toto spojení navázáno, chová se v jistém smyslu jako roura - vysílající 
do ní na jedné straně vkládá to, co si přeje odeslat, a příjemce si to na druhé straně ve stejném 
pořadí odebírá. Naváže spojení a jím pak protékají data (právě jako telefon). Dodržuje pořadí rámců. 
Menší nároky (na aplikační vrstvu). 

Nespojované služby 
Nespojovanou službu (Connectionless Service) lze naopak přirovnat k běžné listovní poště. Ta 
nepočítá se zřízením spojení mezi odesilatele a příjemcem, ale místo toho považuje jednotlivé části 
přenášených dat (zprávy) za samostatné celky, opatřené adresou svého konečného příjemce, a 
doručuje je nezávisle na ostatních zprávách. Jednotlivé zprávy tedy mohou být v principu přenášeny 
různými cestami, takže se může i stát, že při příjmu nebude zachováno jejich správné pořadí - což se 
u spojované služby stát nemůže. Každý paket přepravován samostatně (jako samostatné dopisy). 
Pružnější a robustnější, reaguje na změny v síti. Univerzálnější a lépe odpovídá charakteru sítí. 

Teorie a praxe 
V lokálních sítích mají přenosy obvykle nespojovaný (connectionless) charakter. Původní verze 
referenčního modelu ISO/OSI však počítala pouze se spojovanými (connection-oriented) službami a 
protokoly, a zavedení nespojovaných bylo provedeno až dodatečně. 



Spolehlivost nabízené služby 
Spolehlivá služba (Reliable Service) je taková, která nikdy neztrácí žádná data. Obvykle je tato služba 
realizována prostřednictvím vhodného mechanismu potvrzování (kdy příjemce potvrzuje úspěšné 
přijetí resp. znovu žádá o vyslání dat, které byly přijaty chybně). S tím je ovšem spojena určitá režie, 
která nemusí být vždy žádoucí - představme si např. přenos digitalizovaného zvuku. Zde je jistě 
výhodnější raději občas přijmout chybná data (tj. poněkud zkreslený zvuk), než připustit výpadky, 
způsobované potvrzováním resp. opakovaným přenosem chybně přijatých dat. Proto mají své 
opodstatnění i nespolehlivé služby (Unreliable Services), což je ovšem poněkud zavádějící označení - 
je vhodné chápat je spíše jako služby, které mají vysokou míru spolehlivosti, neposkytují však 
stoprocentní záruku úspěšnosti přenosu. 

Referenční model Open Systen Interconnection 
Model ISO/OSI je referenční komunikační model označený zkratkou slovního spojení "International 
Standards Organization / Open Systen Interconnection" (Mezinárodní organizace pro normalizaci / 
propojení otevřených systémů). Jedná se o doporučený model definovaný organizací ISO v roce 
1983, který rozděluje vzájemnou komunikaci mezi počítači do sedmi souvisejících vrstev. Zmíněné 
vrstvy jsou též známé pod označením Sada vrstev protokolu. Úkolem každé vrstvy je poskytovat 
služby následující vyšší vrstvě a nezatěžovat vyšší vrstvu detaily o tom jak je služba ve skutečnosti 
realizována. Než se data přesunou z jedné vrstvy do druhé, rozdělí se do paketů. V každé vrstvě se 
pak k paketu přidávají další doplňkové informace (formátování, adresa), které jsou nezbytné pro 
úspěšný přenos po síti. 

Vrstvy referenčního modelu 
1. Fyzická vrstva (physical layer) 
Definuje prostředky pro komunikaci s přenosovým médiem a s technickými prostředky rozhraní. Dále 
definuje fyzické, elektrické, mechanické a funkční parametry týkající se fyzického propojení 
jednotlivých zařízení. Je hardwarová. 
2. Linková vrstva (data link layer) 
Zajišťuje integritu toku dat z jednoho uzlu sítě na druhý. V rámci této činnosti je prováděna 
synchronizace bloků dat a řízení jejich toku. Je hardwarová. 
3. Síťová vrstva (network layer) 
Definuje protokoly pro směrování dat, jejichž prostřednictvím je zajištěn přenos informací do 
požadovaného cílového uzlu. V lokální síti vůbec nemusí být, pokud se nepoužívá směrování. Je 
hardwarová, ale když směrování řeší PC s dvěma síťovými kartami je softwarová. 
4. Transportní vrstva (transport layer) 
Definuje protokoly pro strukturované zprávy a zabezpečuje bezchybnost přenosu (provádí některé 
chybové kontroly). Řeší například rozdělení souboru na pakety a potvrzování. Je softwarová. 
5. Relační vrstva (session layer) 
Koordinuje komunikace a udržuje relaci tak dlouho, dokud je potřebná. Dále zajišťuje zabezpečovací, 
přihlašovací a správní funkce. Je softwarová. 
6. Prezentační vrstva (presentation layer) 
Specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší 
například háčky a čárky, CRC, kompresi a dekompresi, šifrování dat. Je softwarová. 
7. Aplikační vrstva (application layer) 
Je to v modelu vrstva nejvyšší. Definuje způsob, jakým komunikují se sítí aplikace, například 
databázové systémy, elektronická pošta nebo programy pro emulaci terminálů. Používá služby nižších 
vrstev a díky tomu je izolována od problémů síťových technických prostředků. Je softwarová. 

Historie referenčního modelu ISO/OSI 



První počítačové sítě v dnešním slova smyslu se začínají budovat někdy v polovině 70. let, kdy se 
také na trhu objevují první produkty určené pro tyto sítě. Problém byl ale v tom, že příslušné 
produkty byly ryze proprietární (tj. specifické pro konkrétního výrobce) a neumožňovaly vzájemnou 
interoperabilitu. Jednalo se o řešení, uvedená na trh velkými firmami (tehdy hlavně IBM a DEC). To, 
co velmi brzy začalo chybět, byla taková síťová architektura, která by byla dostatečně otevřená, 
tedy nezávislá na konkrétním výrobci, široce dostupná ve svých specifikacích, umožňující 
požadovanou kompatibilitu a vzájemnou interoperabilitu řešení od různých výrobců a otevírající 
prostor konkurenci (a naopak nevytvářející závislost zákazníka na jediném "dvorním" dodavateli). 
Úkolu vypracovat takovouto nezávislou architekturu se nakonec dobrovolně ujala mezinárodní 
standardizační organizace ISO (International Standards Organization, správně: International 
Organization for Standardization), sdružující národní standardizační organizace většiny vyspělých 
zemí světa. Zpočátku byl její záměr takový, že vypracuje jednotný standard pro fungování 
otevřených systémů - tedy vlastně pro fungování všech počítačů jako takových, aniž by se nutně 
muselo jednat o uzly zapojené do nějaké sítě. Mělo se to jmenovat "Open Systems Architecture" 
(doslova: architektura otevřených systémů), ale samozřejmě se brzy ukázalo, že něco takového je nad 
tehdejší možnosti (a určitě i dnešní, nehledě již na účelnost). Z honosného projektu "Open Systems 
Architecture" se tak stalo realističtější "Open Systems Interconnection Architecture" (doslova: 
architektura vzájemného propojování sítí). Nakonec však bylo nutné něco slevit i z této omezené 
představy. Díky tomu, i díky dalším faktorům, se postup prací natolik zpomalil, že se záhy ukázalo jako 
nezbytné opět něco slevit: nevydávat vše jako skutečnou síťovou architekturu, tedy včetně všech 
protokolů, ale pouze jako určitý prázdný rámec - jako představu o tom, kolik má být hierarchických 
vrstev a co mají dělat, ale bez konkrétních protokolů, které by do těchto vrstev "zapadaly" (s tím, že 
tyto protokoly budou dopracovávány postupně podle toho, jak budou pokračovat práce na jejich 
vývoji). Konkrétním výsledkem pak musela být i další změna názvu. Z přechodného "Open Systems 
Interconnection Architecture" se posléze stal "Reference Model for Open Systems Interconnection" 
(doslova "referenční model pro propojování otevřených systémů"). Přitom slovní spojení "referenční 
model" je zde použito právě pro zdůraznění toho, že jde o obecnou koncepci, vzor, rámec resp. 
model (a nikoli o konkrétní a striktně definovaný předpis), který bude teprve postupem času 
naplňován konkrétními návody (protokoly) podle toho, jak tyto budou dostupné. 

 

Vrstvy OSI RM a architektura internetu 
Uspořádání internetu tak jak jej známe (IPv4) se datuje k roku 1974 až 1979, se standardizací v 
lednu 1980. Doporučení OSI je užito jen z části, však velmi vhodným způsobem (IP byl navrhován 
dříve než OSI RM). Nižší vrstvy nejsou standardizovány, od začátku se předpokládá vazba na existující 
technologie, kterým je ponechán volný prostor pro dynamický vývoj. Podobně je to 
nestandardizováním prezentační a aplikační vrstvy (relační vrstva se přidružuje k transportní a 
aplikační). 



Při tvorbě modelu TCP/IP bylo základním požadavkem to, aby prostřednictvím protokolů TCP/IP 
bylo možné vzájemně propojit i takové sítě, které mohly být vybudovány i na dosti odlišných 
principech a přenosových technologiích (tedy například sítě Ethernet, Token Ring, později FDDI, ATM, 
sítě s dvoubodovými spoji atd.). 
Už od počátku se tedy nejednalo komplexní síťovou technologii ale o most mezi existujícími 
technologiemi, právě proto internet jak jej známe v konkurenčním prostředí ostatních návrhů uspěl. 

Existující nižší vrstvy (existující technologie) 
Hlavní myšlenka: nemá smyl vynalézat kolo. Vývojáři internetového protokolu vůbec nižší vrstvy 
nestandardizovali a tento přístup významně přispěl ke skutečnosti, že již v roce 1983 kdy bylo 
pomocí IP propojeno cca 1000 počítačů, vzniká pojem internet, protože začíná být zřejmé, že vyšší 
vrstvy budou nadčasové a nižší (fyzické, spojové vrstvy) se budou moci vyvíjet a budou proměnné v 
čase (stejně jako hardware a operační systémy počítačů). 

Vrstva přizpůsobení se médiu 
Někdy zvaná též „Vrstva síťového rozhraní“. Vrstva vždy řeší pouze problematiku, jak přenášet IP 
po dané technologii nižší vrstvy. Úkolem je zakrýt případná specifika konkrétních síťových 
technologií a vytvořit nad nimi jednotné prostředí nabízející jednotné služby, jednotný způsob 
adresování apod. Na rozdíl od vyšších vrstev není naplněna v rámci TCP/IP žádnými protokoly, 
naopak se snaží přizpůsobit existujícím řešením (např. Ethernet). Pro novou technologii stačí 
definovat, jak po ní přepravovat IP a lze novou technologii hned používat, pro vyšší vrstvy pak není 
podstatné, zda fyzickou vrstvou je například Ethernet nebo datové rámce musely překonat například 
trasu přes ADSL, WiFi atp. 

Síťová vrstva 
Podobně jako v ISO/OSI modelu zajišťuje směrování, zajišťuje však nespojovaný přenos pomocí 
jednoduché datagramové služby, nezabývá se spolehlivostí přenosu. Měla by se soustředit 
především na co možná nejrychlejší přenos dat. Na této vrstvě pracuje Internet Protocol (IP). Ten je 
nespojovaný a bez záruk, tzn., že se sice snaží o bezchybný přenos, ale když se mu to nepodaří a 
někde se něco ztratí či poškodí, nepovažuje za svou povinnost postarat se o nápravu (a místo toho 
očekává, že o případnou nápravu se postarají vyšší vrstvy). Jeho nespojovaný charakter je dán tím, že 
při přenosu dat nepočítá s přímým navázáním spojení mezi odesílatelem a příjemcem, a místo toho 
posílá všechna data „do neznáma“. Vrstva jako Internet Protokol drží pohromadě celý internet a 
zajišťuje schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout 
vzájemné součinnosti (tzv. Interoperabilita). 

Transportní vrstva 
Zajišťuje komunikaci mezi koncovými účastníky tj. přes rozhraní operačního systému přímo 
aplikační programy. Podle jejich požadavků a nároků může vrstva regulovat tok dat oběma směry. Na 
této vrstvě pracují dva protokoly - TCP a UDP. Protokol TCP (Transmission Control Protocol) 

poskytuje spojované a spolehlivé služby a tím mění charakter služeb síťové vrstvy. Protokol UDP 
(User Datagram Protocol) poskytuje nespojované služby bez záruk (zachovává charakter služeb 
síťové vrstvy). 

Aplikační vrstva 
Architektura internetu je ve srovnání s referenčním modelem ISO/OSI velmi strohá. Jedná se o 
protokoly konkrétních aplikací. Autoři TCP/IP dospěli k závěru, že požadavky na podpůrné služby 
(například služby zajišťujících konverze přenášených dat, korektní průběh relací apod.) budou méně 
časté, a že naopak budou časté aplikace, které tyto služby využívat nebudou. 



Relační a prezentační vrstva implementována není (zmíněné podpůrné funkce musí zvládnout přímo 
aplikace). Podobně jako v případě nejnižších vrstev se jednalo o prozíravé rozhodnutí pro návrhu 
TCP/IP. Původními službami aplikační vrstvy jsou elektronická pošta (SMTP, POP, IMAP), přenos 
souborů (FTP) a vzdálené přihlašování (TELNET), dodatečně vzniká DNS a DHCP, až z velkým 
časovým odstupem vznikají další (WWW až za deset let!, v roce 1991). Aplikace mohou realizovat 
uspořádaní dvoubodové komunikace nebo i složitější peer-to-peer (komunikace rovný s rovným, 
myšleno mezi více počítači nebo aplikacemi) a Klient-server (server nebo více severu řídí ostatní 
klienty sítě). 

 

  



Topologie sítí 

Technické prostředky pro počítačové sítě 

Připojené počítače a servery 
Do této skupiny počítejme i periferie, datová úložiště, měřicí přístroje, zabezpečovací zařízení VoIP 
telefony vybavené síťovým adaptérem (též zván síťová karta nebo NIC - Network Interface 
Controller). 

Spoje (kabely, linky, kanály) 
Tuto skupinu tvoří metalické vodiče (kroucená dvojlinka, koaxiální kabel), optické kabely, rádiové 
bezdrátové spoje, bezdrátové optické spoje (většino laserové, infračervené).  

Aktivní prvky (přepojovací prvky) 
Rozbočovač (hub, koncentrátor) - pouze zesiluje signál a umožní vytvořit například realizovat 
sběrnici (sběrnicovou topologii) přesto, že spoje jsou dvoubodové a fyzicky zapojené do hvězdy. Ze 
všech aktivních prvků má téměř nulové zpoždění. Spojuje několik segmentů sítě do jednoho, provoz 
v jedné části sítě se přenese i do ostatních částí a na rozdíl od přepínače tedy zaměstnává celou síť. 
Do této skupiny patří i síťový most (bridge) - spojuje dva fyzicky oddělené segmenty sítě, může 
měnit rozhraní (mediakonvertor), například Ethernet - WiFi, Ethernet - DSL. Rozbočovač nebo-li hub 
je běžně používán v průmyslovém ethernetu. 
Přepínač (switch) - spojuje alespoň dvě zařízení v rámci jednoho segmentu sítě nebo v rámci více 
segmentů, odděluje síťový provoz, adresným způsobem doručuje rámce, čímž na rozdíl od 
rozbočovače nezatěžuje ostatní části sítě. Oproti rozbočovači znemožňuje snadný monitoring sítě 
(přepínače vyšší třídy umožňují monitoring a diagnostiku pomocí speciálního portu). 
Směrovač (též zván router) - přesměrovává komunikaci do jiného segmentu sítě stejného typu, 
například může přenášet data mezi dvěma fyzicky samostatnými ethernetovými sítěmi přes TCP/IP 
úroveň komunikace (v obou sítích vystupuje jako počítač - v každé s jinou IP adresou a jinou adresou 
fyzické vrstvy). Může snadno realizovat bezpečnostní zábranu (firewall). 
Opakovač (též zváný repeater) - opravuje a zesiluje poškozený signál správně načasovaný ho vysílá 
dál. Modem (modulátor a demodulátor), transceiver (vysílač a přijímač) je technicky složitější verze 
mediakonvertoru, rozbočovače, typicky pro překonání obtížnější trasy (telefonní linka), dlouhý 
dvoubodový spoj. 

Pojmy rámec a paket 
Rámec je blok dat s hlavičkou na úrovni linkové vrstvy, skládá se ze záhlaví, zápatí a samotných 
přenášených dat. Záhlaví obsahuje MAC adresu odesílatele i příjemce dat. Paket je blok dat s 
hlavičkou na úrovni síťové, případně vyšší vrstvy. Součástí paketu jsou síťové adresy (typicky IP 
adresy) obou koncových účastníků a informace potřebné pro potvrzování a případně i řízení toku. 

Druhy sítí podle jejich rozhlehlosti 

LAN (Local Area Network) 
Lokální počítačová sít se vyznačuje tím, že počítače jsou propojeny na menším geografickém území 
(tedy v rámci firmy, budovy, místnosti, atp.). V rámci LAN se nejvíce používá přepínaný ethernet 
(kroucená dvojlinka, optické vlákno) doplněný WiFi (IEEE802.11). Již od svého vzniku vysoké 
rychlosti (10Mb/s až 10Gb/s). Primárně určená pro sdílení prostředků. Nízká chybovost. 



WAN (Wide area Network) 
Komunikační sít, která pokrývá rozsáhlé území, jako je spojení zemí, kontinentu. 
Internet je nejrozsáhlejší a nejznámější veřejná WAN. Fyzickou vrstvou je pronajatá kabeláž 
(optické vlákno, mikrovlnné spoje, satelity), nejvíce je dnes používána technologie Frame relay. 
Velké rozpětí rychlostí (64kb/s až 10Gb/s). Chybovost je závislá na technologii. 
Rozdíly mezi LAN a WAN 
Označení LAN a WAN je dnes často užíváno u routerů integrujících bezpečnostní ochranu (firewall) 
lokální sítě. Obecně můžeme říci, že jednotlivé LAN sítě se propojují pres WAN síť, aby byla zajištěna 
komunikace na velké vzdálenosti se servery umístěnými právě ve WAN (internet). 

WLAN (Wireless Local Area Network) 
Bezdrátová lokální síť je obdobou běžné LAN, ale jednotlivé prvky nejsou fyzicky propojeny drátem 
(kroucená dvojlinka, optické vlákno), ale jsou propojeny bezdrátově. Nevýhodou je například to, že 
se špatně omezuje šíření signálu, a případný útočník nemusí získat přímo fyzický přístup k zásuvce 
(nebo například do budovy škol firmy), jako v případě drátových sítí. Většina víceúčelových zařízení 
(např. router/firewal - Ethernet, Wi-Fi, ADSL, 3G) touto zkratkou označuje právě konfiguraci 
bezdrátové části sítě. Je možné například nastavit jinou úroveň zabezpečení pro bezdrátovou část 
sítě. 

VLAN (Virtual Local Area Network) 
Nejen v prostředí školy může být zajímavé provozovat například dvě do určité míry samostatné sítě 
LAN (na kroucené dvojlince) a celý systém doplnit například Wi-Fi. Toto uspořádání umožní nastavit 
odlišná bezpečnostní pravidla (učebny x kanceláře). Klasický ethernet by vyžadoval dvojí kabeláž 
mezi budovami a omezenou flexibilitu v konfiguraci. Vyspělejší síťové prvky umožňující na jedné 
infrastruktuře realizovat více (virtuálních) lokálních sítí, pouhou (vzdálenou konfigurací lze daný 
počítač přepojit do jiné lokální sítě - jiné adresy a jiné možnosti). Každý ethernetový rámec je doplněn 
informací, ke které lokální síti přísluší, a v koncovém síťovém prvku je teto informace zbaven a poslán 
příslušné síťové kartě počítače. Virtuální LAN je obdobou klasické lokální sítě s tím, že LAN závisí na 
fyzickém uspořádání a propojení, kdežto VLAN vzniká logicky uvnitř fyzické LAN. 

MAN (Metropolitan Area Network) 
Sít, která spojuje jednotlivé LAN, ale nepřekračuje hranice města či metropolitní oblasti. Často 
používá bezdrátové spojení nebo optická vlákna. MAN muže být vlastněna jednou organizací, ale 
většinou se jedná o propojení několika nezávislých objektu. Můžeme mít například několik poboček 
firmy v jednom městě. Dříve se využívalo technologií jako ATM a FDDI, ale dnes dominuje opět 
ethernet (označovaný jako metro-ethernet). Nasadit lze například techniku VLAN a vytvářet na 
společné infrastruktuře lokální sítě jednotlivých celků města (dopravní podnik, magistrát, městská 
policie). 

PAN (Personal Area Network) 
Osobní síť, je to velice malá počítačová síť používaná pro propojení jeho osobních elektronických 
zařízení typu mobilní telefon, PDA, notebook atd., rozlehlost je ze sítě nejmenší (10metrů), 
příkladem je Bluetooth v kanceláři, v automobilu nebo sítě například měřicích systémů (Bluetooth 
100metrů). 

Topologie počítačových sítí 

Hvězdicová topologie 



Jedná se o nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě. Počítače jsou 
propojeny pomocí kabelových segmentů (UTP, STP) k centrálnímu prvku - přepínači. Mezi každými 
dvěma stanicemi existuje vždy jen jedna cesta. Toto zapojení pochází z počátků používání výpočetní 
techniky, kdy byly počítače připojeny k centrálnímu počítači (mainframe). V současnosti tato 
topologie dominuje v LAN díky Ethernetu na kroucené dvojlince. 
Výhody: Pokud selže jeden počítač nebo kabel nebude fungovat spojení pouze pro jednu stanici a 
ostatní stanice mohou vysílat i přijímat nadále. Umožňuje paralelní provoz - vyšší výkonnost v 
porovnání se sběrnicovou topologií při stejné nominální přenosové rychlosti. To souvisí s tím, že na 
jednom kabelu je připojen pouze jeden počítač a tudíž jednak nedochází ke kolizím mezi pakety a 
také může současně přenášet data více počítačů. Umožňuje oddělený provoz - centrální prvek může 
vnést zabezpečení. Snadno se nastavuje a rozšiřuje. Závady se dají snadno nalézt. Nevýhody: 
vyžadováno velké množství kabelů - ke každému počítači jeden. Potřeba extra hardware v 
porovnání se sběrnicovou topologií (ten však může být laciný). V případě selhání centrálního 
síťového prvku přestane fungovat celá síť. Proto je dobré chránit ho před výpadkem el. proudu 
záložním zdrojem energie (UPS). 

Sběrnicová topologie 
Spojení zprostředkovává jediné přenosové médium (sběrnice), ke kterému jsou připojeny všechny 
uzly sítě (koncové počítače). Fyzicky se může jednat o koaxiální kabel nebo pozemní rádiový 
bezdrátový spoj. Sběrnice je jednoduché zapojení, má nízké pořizovací náklady, avšak také své 
nevýhody. Problém nastává, jakmile chtějí dva klienti na síti vysílat ve stejný okamžik - vzniká 
kolize. Vzhledem k tomu, že se tato situace děje poměrně často, musí mít systémy, které používají ke 
vzájemné komunikaci sběrnicovou topologii implementované schéma pro vyvarování se takových 
kolizí. V počítačových sítích se používá tzv. systém náhodného přístupu (CSMA), který se kolizím 
snaží předcházet a v případě že nastanou - řeší je. Výhody: Snadná realizace a snadné rozšíření jíž 
stávající sítě. Nevyžaduje tolik kabeláže jako např. hvězdicová topologie. Vhodná pro malé nebo 
dočasné sítě, které nevyžadují velké rychlosti přenosu. Nevýhody: Nesnadné odstraňování závad. 
Omezená délka kabelu a také počtu stanic. Pokud nastane nějaký problém s kabelem, celá síť 
přestane fungovat. Výkon celé sítě rapidně klesá při větších počtech stanic nebo při velkém provozu. 

Kruhová topologie 
Při zapojení počítačů v kruhu stačí triviální protokoly k řízení sítě - jednoduché následnictví. 
Obvyklým způsobem řešení komunikace je implementace tokenu (oprávnění promluvit), který si 
stanice v kruhu postupně předávají a který jeho držiteli umožňuje vysílat, přičemž ostatní stanice 
pouze naslouchají. Zpráva tak prochází přes všechny mezilehlé počítače v kruhu, přičemž její 
zpoždění na každém uzlu je jen jeden bit (tj. vzápětí po načtení příchozího signálu je signál vyslán 
dále). Přerušením kruhu dojde k narušení komunikace, proto některé technologie pracují se 
záložním kruhem (například FDDI). Realizaci nelze na první pohled odlišit od hvězdy, protože 
zpravidla bývá používán centrální prvek, koncentrátor, který kruh realizuje pomocí dvoubodových 
spojů na kroucené dvojlince. Kruhová topologie je tedy logickým uspořádáním fyzicky je uspořádání 
hvězdicové. Výhody: Přenos dat je relativně jednoduchý, protože packety se posílají jedním směrem. 
Přidání dalšího uzlu má jen malý dopad na šířku pásma. Nevznikají kolize. Minimální zpoždění (v 
bitech podle počtu uzlů). Průchodnost sítě je z výše uvedených důvodů ze všech ostatních topologií 
nejvyšší při zátěži. Snadná možnost implementace záruk na množství přenesených dat za jednotku 
času. Množství kabelů může být menší, než u hvězdicové topologie. Nevýhody: Data musí projít přes 
všechny členy kruhu, což zvyšuje riziko poruchy. Přerušením kruhu vzniká problém. Při přidání 
nového uzlu je nutné dočasně kruh přerušit (u Token ringu jen na zanedbatelný okamžik). Vstup a 
výstup (zapnutí a vypnutí) stanice je logicky a implementačně komplikovaná operace. 

Stromová topologie 



Vychází z hvězdicové topologie spojením aktivních síťových prvků, které jsou v centrech 
jednotlivých hvězd. Takovéto propojení se používá především v rozsáhlých počítačových sítích ve 
velkých firmách. Jednotlivé hvězdice často představují jednotlivá oddělení firmy, patra budovy nebo 
celé budovy. Tyto hvězdice jsou pak též spojeny hvězdicovitým způsobem. Výhody: Pokud selže 
jeden aktivní síťový prvek, ostatní části sítě mohou dále pokračovat. Snižuje se potřebné množství 
kabelů. Zvýšení bezpečnosti - zvyšuje se obtížnost odposlouchávání síťové komunikace. Lze oddělovat 
provoz, vytvářet virtuální lokální sítě vhodnou konfigurací aktivních prvků. Nevýhody: Reálný výkon 

závisí na uspořádání. Existuji zranitelná místa, při jejichž výpadku je celá síť ochromena 

Topologie obecného grafu 
Někdy nazývaná smyčková, pletivová, Mesh topologie. Obsahuje redundantní spoje (WAN sítě, 
internet, …). Každé zařízení je propojené s každým (full mesh), běžná je alternativa, kdy se některé 
spoje vynechají (částečný mesh). Směrování v ČR. Výhody: Velká spolehlivost. Když některý spoj 
vypadne data si k cíli najdou jinou cestu. Nevýhody: Větší počet aktivních prvky. Velké nároky na 
aktivní prvky (musí hledat optimální nastavení pro směrování). 

Samostatný počítač (virtuální síť) 
Není zřejmé, která z výše uvedených topologií situaci lépe vystihuje, pokud se jedná víceprocesorový 
počítač s kvalitním OS, pak aplikační vrstva dosahuje full mesh. 

Satelitní síť 
Uspořádání je shodné s hvězdou, účastníci se „neslyší“ přímo. Nepotřebuje kabely ani jinou 
infrastrukturu ve své blízkosti. Velké zpoždění (>0,5sec) neumožňuje interaktivní práci, běžné 
používané protokoly typické pro jiné sítě mohou selhávat. 

Bezdrátová sít založená na blízké infrastruktuře 
Umožňuje mobilitu poblíž přístupového bodu, nevyžaduje zcela volný výhled (například na oblohu ve 
srovnání se satelitním uspořádáním). Vyšší energetické nároky. Nižší šířka pásma ve srovnání 
metalickým vodičem nebo optikou. Nedostatek frekvencí a povolení vysílat výkonem umožňujícím 
pokrýt významnější prostor. V režimu bez centrálního prvku je blízko ke sběrnicové topologii (zařízení 
si konkurují). V režimu s centrálním prvkem připomíná spíše kruh a hvězdu, centrální prvek uděluje 
oprávnění, v jednodušší variantě jednotlivá zařízení mohou komunikovat pouze přes centrální prvek. 

 



 

 

 

  



Fyzická vrstva počítačových sítí 

Kroucená dvojlinka 

Historie a fyzika přenosu signálu 
Dvojlinka obecně byla historicky první použité medium na přenos signálu. První technické 
zkušenosti pocházejí z telekomunikací. Na dlouhých telefonních spojích došlo k takzvaným 
přeslechům. Historicky každý pár přenášel jeden telefonní hovor a přeslech byl efekt, že v pozadí 
telefonního hovoru byly slyšet další telefonní hovory jako důsledek vyzařovaní a zpětného příjmu 
elektromagnetické vlny. Tento efekt lze odstranit samostatným kroucením každého páru. Kroucení 
párů v kabelu není náhodné, musí být propracované tak, aby docházelo co možná nejmenšímu 
útlumu signálu. Každý signál musím mít svůj pár vodičů a proud přenášející signál musí být symetrický 
(součet proudů v obou vodičích daného páru musí být nulový). Kabely jsou vyráběny v různých 
kvalitách, například telefonní kabel vyžaduje mnohem nižší kvalitu kroucení jednotlivých párů. 
Pokud je jedná o koncovou spojku, tedy jeden pár, není kroucení ani nutné, minimalizace vyzařování 
a rušení je dosaženo pouze tím, že vodiče jsou po celou trasu v těsné blízkosti. U kabelu učeného 
například pro Gbit/s přenos jsou požadavky naopak extrémní. Má-li kroucená dvojlinka (Twisted 
Pair) přenášet vysokofrekvenční signál musí být správně impedančně přizpůsobena. Nejlepších 
výsledků lze dosáhnout, když se bude jednat o dvoubodový spoj (sběrnici lze použít při nižších 
požadavcích na šířku pásma - například v komunikačních sběrnicích RS485, nebo telefonní linka - dva, 
tři, telefony na jedné lince). 

Kroucená dvojlinka v počítačových sítích 
Poprvé použita v sítích IBM (Token Ring), použity konektory, RJ11, RJ45. Nestíněná (Unshielded 
Twisted Pair, UTP). Stíněná (Shielded Twisted Pair, UTP). Typicky dvoubodový spoj - hvězdy, 
stromy, kruhy. Spoj zakončený konektorem RJ45 musí být zapojený tak, aby byla zajištěna zpětná 
kompatibilita zásuvky  při použití konektoru RJ11 například pro telefonní linku. Spoj určený pro 
propojení dvou síťových rozhraní "stejného typu", tj. dva počítače nebo dva síťové prvky je zapojen 
tak, že se páry RX a TX kříží.  

  

 



Strukturovaná kabeláž 
Postupným budováním stále rozsáhlejších a modernějších sítí se vyvinula ucelená a dobře 
propracovaná představa o tom, jak by se rozvody počítačových sítí měly budovat. Dnes se prakticky 
všechny nové síťové rozvody budují podle zásad tzv. „strukturované kabeláže“. Strukturovaná 
kabeláž současného typu je založena právně na kroucené dvojlince (určitou přechodnou dobu 
existovaly i instalace založené na koaxiálním kabelu ). Kabeláž ode všech zásuvek je svedena do 
jednoho centra, zásuvka  se tak může „stěhovat s uživatelem“. 

Požadavky na strukturovanou kabeláž 
Vlastní kabelové rozvody vedené tak, aby nepřekážely. Delší životnost kabelových rozvodů než 
zařízení, která je budou využívat, protože provedení kabeláže je velmi drahé (dnes dokonce dražší, 
než cena hardwaru, který se k těmto rozvodům připojuje). Síťové rozvody jsou zcela záměrně 
předimenzovávány, zároveň je snaha zavádět síťové rozvody i do takových místností či částí budovy, 
kde dnes ještě není žádné připojení požadováno. Kvalitní rozvody tak, aby se minimalizovalo 
nebezpečí poruch a závad čehož se dosahuje používáním kvalitních kabelů, konektorů, zástrček a 
dalších instalačních prvků, i vhodnými instalačními postupy (například vedením kabelů lištami apod.). 
Univerzálnost strukturované kabeláže - bude možné rozvody využít pro více různých účelů (například 
telefonní rozvody, rozvody pro zabezpečovací zařízení apod.). 

Topologie strukturované kabeláže 
Pro správné pochopení podstaty strukturované kabeláže je dobré si uvědomit, že jde jen o ryze 
pasivní rozvody. Součástí strukturované kabeláže nejsou ani koncové uzly (uživatelské pracovní 
stanice), ani nejrůznější servery či aktivní síťové prvky. Celková topologie systémů strukturované 
kabeláže je inspirována filosofií Ethernetu na kroucené dvojlince, ale na druhé straně je natolik 
univerzální, že může být použita i pro jiné sítě a jejich kombinace. Důležitým konstrukčním prvkem 
strukturované kabeláže je rozvodná skříň, do níž se musí vejít všechny spojovací prvky (propojovací 
kabel, rozbočovače, ústředna atd.). Topologie strukturované kabeláže je v zásadě stromovitá (v 
základní variantě hvězdicovitá). V nejnižších „patrech“ jsou použity rozvody na bázi kroucené 
dvojlinky, omezené svým dosahem na 100 metrů. Z rozvodných míst nejnižší úrovně pak vedou další 
spoje směrem „nahoru“ (tzv. uplinky, typicky z optických vláken) do propojovacích míst vyšších 
úrovní - zde může být i několik „pater“, a v každém z nich se mohou jednotlivé celky nižších úrovní 
slučovat či navzájem propojovat - ať již prostřednictvím mostů, směrovačů, tzv. switchů apod. Vše je 
přitom záměrně univerzální, tak aby jednotlivá propojovací místa (realizovaná typizovanými 
rozvodnými skříněmi) bylo možné osadit podle konkrétních potřeb různými aktivním prvky, a vytvořit 
tak téměř libovolnou logickou (a do určité míry i fyzickou) topologii počítačové sítě. 

  

Koaxiální kabel 
Koaxiální kabel je asymetrický elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním 
drátovým nebo trubkovým vodičem vnitřním. Vnější vodič nazýváme často stíněním a vnitřní vodič 
jádrem. Vnější a vnitřní vodič jsou odděleny nevodivou vrstvou (dielektrikum). Nejčastější funkcí 



koaxiálního kabelu je přenos elektromagnetického vlnění o vysokém kmitočtu (řádově do 50 GHz), u 
vysokých frekvencí signálu se jedná se o jakýsi vlnovod. Koaxiální kabel je nejstarším typem 
používaným v počítačových sítích. Měl velký vliv na rozvoj počítačových sítí (LAN). Nezastupitelný je 
v anténních systémech a je dále používán v počítačových sítích operátorů kabelové televize 
(kombinované systémy digitální televize, internet 100MB a výše, telefon). V souvislosti technologii 
Ethernet bývá v různých pramenech uváděno, že jeho přenosová rychlost je pouze 10MB/s a na 
kroucené dvojlince je dosahováno 100x vyšších rychlostí, to je však pouze specifikum Ethernetu 
nikoliv vlastnost tohoto média! Základním rozdílem při použití koaxiálního kabelu, kroucené dvojlinky 
nebo optického vlákna je to, že na koaxiálním kabelu je možné dělat odbočky, a je tudíž možné jej 
využít pro tzv. vícebodové spoje (vzájemně propojující více koncových uzlů pomocí T-konektorů). 
Naproti tomu na kroucené dvojlince ani na optickém vlákně není možné dělat odbočky, a tato 
přenosová média jsou tudíž použitelná jen pro dvoubodové spoje (a potřebné „rozbočení“ se musí 
zajistit elektronickou cestou, ve vhodných rozbočovačích - hubech). Potíž však byla v tom, že při 
poruše jednoho z počítačů navzájem propojených koaxiálním kabelem přišli o možnost komunikace 
zároveň všichni, kteří byli připojeni k porouchanému segmentu sítě. Přesná lokalizace závady pak 
bývala velice náročná. S kroucenou dvojlinkou je tomu poněkud jinak. Když zde dojde k nějaké 
závadě, možnost komunikace ztrácí zpravidla jen jeden určitý koncový uzel, ale ostatní mohou 
pracovat dále. Použití koaxiálního kabelu pro dvoubodový spoj a přenos digitálního signálu je dnes 
luxusem, a záležitostí speciálních aplikací, dále je si nutné uvědomit, že musí být použity koaxiály 
dva (RX, TX), původní Ethernet byl pouze poloduplexní. 

Konektor BNC (British Naval Connector) 
Připájený/nalisovaný na konec kabelu. Používán zpravidla v měřicí technice (v minulosti též v 
ethernetu a proto je známý). Určen pro časté připojování a odpojování. 

FK konetkor 
Používán pro trvalejší instalace. Je jednoduší a přitom vhodný pro nejvyšší frekvence signálu. Dnes 
velmi rozšířen v satelitní a televizní technice. 

Další vysokofrekvenční konektory 
Velké verze ve výkonové vysílací technice. Miniaturní pro GSM, Wi-Fi aplikace. 
 

 

Optický kabel 
Je tvořen jedním nebo více optickými vlákny, která jsou spolu s vhodnou vystýlkou uložena ve 
vnějším obalu. Jádro má průměr řadově několik jednotek až desítek mikrometrů a je obvykle 
vyrobeno z různého druhu skla. Tento typ kabelu je založen na odlišném principu než předchozí. 
Data nejsou přenášena elektricky v kovových vodičích pohybem elektronového obalu atomů, ale 
fotony, světelnými impulsy v průsvitných vláknech. Při vedení světelného signálu se využívá jevu 



zvaného úplný odraz, ke kterému dochází na rozhraní jádra a pláště při vhodné volbě materiálu 
jádra a pláště. Optické kabely umožňují přenos signálu na velké vzdálenosti (až 10 km při využití 
jednovidových optických vláken, viz dále) bez použití aktivních prvků. Výhodou optických kabelů je 
naprostá odolnost vůči elektromagnetickému rušení (fotony jsou elektricky neutrální částice na 
rozdíl od elektronů), velmi nízké ztráty a vysoká přenosová rychlost. Před přenosem je třeba zajistit 
převod elektrického signálu na optický, což zajišťují LED diody nebo laserové diody, které generují 
světelné impulsy podle přiváděného proudu (tzv. generátor). Na druhé straně vedení je třeba 
optický signál přenést zpět na elektrický, což zajišťují fotodiody, fototranzistory (tzv. detektor). 

Vlastnosti optického vlákna 
Uváděn bývá zpravidla rozměr jádra a jeho obalu, obrovská šířka pásma (terabity), nerušitelné, neruší 

(nevyzařuje, neindukuje el. mag. vlnění), standardní pro venkovní spoje, nelze odposlouchávat 

(„napíchnout“), poměrně drahé, ale dostupné již na běžné aplikace, méně pružné. 

Vícevidové vlákno 
Anglicky multimode (MM) - při průchodu vláknem je světelná energie rozdělena na více paprsků 
(tzv. vidů), na konec kabelu dojdou jednotlivé vidy s časovým odstupem, což vede ke zkreslení 
signálu. Různoběžné paprsky urazí různé vzdálenosti. Odezva na sestupnou hranu je dohasínání na 
straně přijímače. Světelným zdrojem je svítivá polovodičová dioda (LED). Dosah stovky metrů až 2 
kilometry. Tyto kabely jsou levnější, ovšem mají horší optické vlastnosti. 

Jednovidové vlákno 
Anglicky singlemode (SM) - kabelem prochází jeden paprsek (bez odlišných lomů a drah). 
Jednovidová optická vlákna mají jádro o velmi malém průměru (typicky 9 mikrometrů). Světelným 
zdrojem je Laser. Tyto kabely mají lepší optické vlastnosti, vyšší přenosovou kapacitu, přenášejí na 
větší vzdálenost (dnes v řádu desítek kilometrů až stovek kilometrů), ale jsou dražší. 

Využití optického vlákna, konektory 
Optické kabely se dají použít ve všech topologiích, nejčastěji v páteřním vedení. 
Používají se dva typy zakončení optického kabelu - kulatý konektor ST a hranatý konektor SC. Na 
konci každého kabelu je nutný převodník (transceiver) pro převod elektrických impulsů na světelné 
paprsky a naopak. Dalším prvkem je konvertor, který dovoluje napojit optický kabel na kroucenou 
dvojlinku. Zakončení optického kabelu vyžaduje speciální a drahé pomůcky. Zakončení je 
prováděno firmou jako služba (nelze řešit své pomocí). Přenosová rychlost optických kabelů se 
pohybuje od stovek megabitů až k mnoha gigabitům za sekundu, přičemž další zvyšování 
dosažitelných přenosových rychlostí díky technologickému pokroku lze očekávat. Na druhé straně 
realizace optické sítě je finančně nákladná i technicky náročná. 

Vlnový multiplex (WDM) 
Vlnový multiplex je technologie, kterou se při přenosu multiplexuje více optických signálů v jednom 
optickém vlákně s použitím rozdílných vlnových délek (barev) LED nebo laserů. Je tak umožněno 
rozšířit kapacitu média nebo provést obousměrnou komunikaci na jednom optickém vlákně. Pojem 
vlnový multiplex se nejčastěji používá při přenosu informace optickým způsobem (signál bývá 
popsán svojí vlnovou délkou), zatímco frekvenční multiplex se typicky používá při rádiovém přenosu 
informace (charakteristickým znakem signálu bývá jeho frekvence). Pro komunikaci po optickém 
vlákně je použit WDM za použití nosných různých vlnových délek. Ostatně vlnová délka je nepřímo 
úměrná frekvenci daného vlnění, navíc optický i rádiový signál jsou pouze dvě možné formy 
elektromagnetického vlnění. První WDM umělo kombinovat dva signály. Moderní systémy umožňují 
až 160 signálů a umožňují rozšířit 10 Gbit/s optický systém na teoretickou kapacitu 1.6 Tbit/s přes 



jeden optický pár. WDM je populární v telekomunikačních společnostech, protože jim umožňuje 
rozšiřovat kapacitu sítě bez nutnosti pokládání dalších optických vláken. Nejčastěji se používají 
opticko-elektricko-optické převodníky na samém okraji transportní sítě, čímž je zachována 
interoperabilita s existujícími zařízení s optickými rozhraními.  

 

  

Srovnání optického kabelu, koaxiálu, kroucené dvojlinky 
Optický kabel se principiálně podobá koaxiálu. Rozdíl je především v materiálech a rozměrech. 
Koaxiál můžeme dále jako elektrický vodič srovnávat s dvoulinkou. 

Koaxiál 
V případě koaxiálu je elektromagnetické vlnění (rozměr vlny cca 1 metr) vytvořené elektrickým 
proudem na povrchu středního vodiče. Podle konstrukce (rozměrů a materiálů) vykazuje koaxiál 
útlum signálu, který roste s frekvencí.  

Optické vlákno 
V případě optického vlákna jsou elektromagnetické vlny (fotony) přivedené do prostoru bez 
metalického vodiče ze zdroje jako je LED nebo Laser (elektromagnetické vlny mají rozměr cca 
0,0005mm). Narušení podmínek úplného odrazu světla vede ke ztrátě signálu. Dosud nebylo u 
optického vlákna vyřešeno větvení. Další rozdíl mezi koaxiálem a optickým kabelem je tedy, že 
optický kabel je striktně dvoubodový spoj. Na rozdíl od koaxiálu nabízí optické vlákno utlum 
nezávislý na frekvenci elektormagnetického vlnění, tj. od blízkého infračerveného až po viditelné 
spektrum. Šířka pásma (maximální frekvence namodulovaného signálu) však klesá s délkou kabelu. 
Optické vlákno může tedy nabídnout terabitové rychlosti přenosu nebo může být jen o málo lepší než 
nejkvalitnější (a velmi drahý) koaxiál. 

Kroucená dvojlinka 



U dvojlinky je základem přenosu signálu elektrický proud. Energie se u vysokofrekvenčního signálu 
transformuje na elektromagnetické vlnění a zpět na elektrický proud (v obou vodičích daného páru 
teče stejný proud jen opačného směru). Protože každý par vodičů vytváří ještě magnetické pole v 
rytmu daného signálu je zapotřebí dvojlinku kroutit (v případě kabelu každý pár s jiným počtem 
překroucení na jednotku délky). Utlum signálu strmě roste s délkou, hrozí vícenásobný příjem signálu 
(například telefonní linka a DSL modem), útlum strmě roste s frekvencí střídavého elektrického 
proudu. Částečně vytlačuje koaxiál z dalších oborů (televizní technika). 



 Ethernet 

Vznik Ethernetu 
Síť principiálně podobnou dnešnímu Ethernetu poprvé sestavil a testoval Robert Melancton 
Metcalfe ve firmě XEROX v roce 1970. Síť přenášela data rychlostí 3Mbit/s a byla nazývána 
„experimentálním ethernetem“. První standard vznikl v roce 1976, jeho označení je IEEE 802.3. 
V roce 1980 vzniklo konsorcium tří firem (Digital, Intel, Xerox), které stanovilo první parametry 
nejstaršího Ethernet systému s přenosovou rychlostí 10Mbit/s, vznikl tak klasický Ethernet, tak jak 
ho pod tímto názvem známe dnes (někdy také označovaný jako DIX). Ethernet od svého počátku je 
založen na přístupové metodě CSMA/CD. Základním pojmem u této metody „řízení přenosu“ je 
kolize - situace, kdy v jednom okamžiku vysílají dvě nebo více stanic. Ethernet kolizi připouští a řeší 
opakování pokusů o přenos podobně, jako někdy postupují lidé - diskutující kolektiv. Ethernet byl 
od začátku vyvíjen pro kancelářské aplikace a je tak používán do dnes.  

 

Topologie Ethernetu 

Sběrnicová topologie založená na koaxiálu 
Topologie Ethernetu byla vždy striktně sběrnicová. Původní elektrická realizace byla založena na 
tzv. tlustém koaxiálu, který mohl být bez jakéhokoliv aktivního prvku dlouhý 500 metrů. Koaxiál 
tvořil onen prostor (ether) pro šíření signálů bez odrazů a vícenásobného příjmu. Posilováním signálu 
bylo možné zvyšovat vzdálenost (délku páteře sítě) sítě až na 2 km. Tato vzdálenost již dále zvyšovat 
nešla (problém kolizního okénka). Přenosová rychlost byla na osmdesátá léta poměrně vysoká 
(10Mb/sec). Tlustý koaxiál byl nepřerušený kabel (obvykle žluté barvy), na který se připojoval 
speciálními „upířími“ kleštěmi transceiver (střední vodič nebyl porušen, stínění minimálně). 
Výhodou topologie byla možnost připojit počítač až 50 m od páteře. Páteř obvykle se „proplazila“ 
celou budovou. Tlustý koaxiál vyžadoval speciální vybavení (velmi speciální kleště) a dovednost 
(porušení kabelu bylo fatální). Tenký koaxiál je prostá náhrada tlustého kabelu běžným koaxiálem s 
BNC konektory (používáno tehdy i dnes v měřicí technice, ve vysílací technice). Podle způsobu 
provedení byla vzdálenost výrazně kratší (50m-200m podle kvality realizace). Tento způsob byl 
později normalizován (10Base2) s tím, že transceiver byl integrován přímo do rozhraní počítače 
(zkrácení rozměru sítě o transceiverové kabely). Zapojování takovýchto lokálních sítí bylo velmi 
populární například v učebnách. V administrativních budovách byl malý rozměr sítě kompenzován 
opakovači. Fyzická realizace připouštěla i větvení. 

Strukturovaná kabeláž založená na koaxiálu 
Upouštění od tlustého kabelu mělo za následek obtížnou realizaci sítě (odbočky od páteře již nebyly 
možné). Aby bylo možné se alespoň trochu vrátit k původním možnostem, tj. najít náhradu za 
transceiverové odbočky byly vyvinuty zásuvky EAD. Zásuvky EAD umožňovaly připojit fyzicky 
zdánlivě hvězdicovitě počítače do jedné infrastruktury. Signál musel projít všemi zásuvkami. Každá 



zásuvka představovala narušení páteře a její prodloužení o metry koaxiálního vedení k počítači a zpět 
k zásuvce. Nevýhodu byla nižší spolehlivost, strukturovaná kabeláž sloužila jen pro počítačovou síť 
(např. telefon potřeboval svou vlastní infrastrukturu). 

Sběrnicová topologie založená na kroucené dvojlince 
Sběrnicová topologie založená na kroucené dvojlince. Topologie je logicky skutečně sběrnicová. 
Sběrnice je fyzicky zapojená do hvězdy nebo stromu, to je pravda, signál z každého rozhraní je však 
šířen v celé síti, ke všem účastníkům, jako by byli na připojeni na jenom starém dobrém tlustém 
koaxiálu. Spoje jsou dvojbodové jen proto, že je použita kroucená dvojlinka a každé síťové rozhraní 
má integrovaný terminátor a je tak podobně jako u koaxiálu bráněno odrazům a vícenásobnému 
příjmu. Jeden spoj může být maximálně 100metrů dlouhý. Celá sít nesmí přesáhnout rozměr 220 m.  

Hvězdicová a stromová topologie založená na kroucené dvojlince 
Přechod kancelářského ethernetu na hvězdicovou technologii je realizován výměnou centrálních 
rozbočovačů  za přepínače (SWITCHe). Kvalita sítě je do značné míry dána síťovými prvky, výpadek 
centrálního prvku je fatální. Při použití kvalitnějšího spoje lze zvyšovat vzdálenosti (koaxiální linka, 
vícevidové vlákno nebo dokonce jednovidové vlákno). 

Strukturovaná kabeláž založená na kroucené dvojlince 
Při stavbě nových budov se vyplatí investovat do infrastruktury, aniž by bylo v době investice 
bezprostředně zapotřebí. Princip spočívá v položení kilometrů vodičů již při stavbě. Dominuje 
především hvězdicovitá struktura. V datovém centru jsou obvykle umístěny jak přepínače sítě 
ethernet, tak telefonní ústředna, dále například zabezpečení budovy. 

Topologie obecný graf založená na kroucené dvojlince 
Běžné přepínače (rozbočovače už vůbec ne) nepřipouštějí duplicitní propojení jinak běžně 
používané v celosvětové síti internet. Profesionální přepínače umožňují duplicitní linku obsluhovat, 
funkce je většinou známá pod označením „spanning tree“. Nejedná se o topologii obecného grafu v 
pravém slova smyslu, rozbočovače striktně realizují hvězdu, přidané linky „spanning tree“ zpravují 
jako záložní a při výpadku příslušného portu je pokouší aktivovat. 

 

 



 

 

 

Přístup k médiu 

Přístupová metoda CSMA/CD 
Stanice, která chce vysílat data, naslouchá, zda síť již není využívána jinou stanicí (část CSMA, kde 
CS - Carrier Sense - znamená možnost „příposlechu“ přenosu, MA - Multiple Access - vyjadřuje 
celkový charakter přenosového média, které je sdílené a přístup k němu mají všechny uzly současně a 
je tedy možné i současné vysílání více uzlů). Je-li síť již využívána, čeká stanice po náhodně zvolený 
interval. Zjistí-li stanice, že je na síti klid, začne vysílat - současně se snaží zjistit, jestli nedošlo ke 
kolizi (část CD - Collision Detection - detekce kolize). Kolize znamená, že začala současně vysílat jiná 
stanice - při kolizi dochází ke střetu signálů a jejich zkreslení. Dojde-li ke kolizi, pak pracovní 
stanice, která toto zjistí, přestane vysílat a vyšle na síť krátký kolizní signál (jam). Vyslání jam 
signálu znamená, že i ostatní stanice přestanou vysílat a zopakují pokus o vysílání opět po náhodně 
zvoleném časovém intervalu. Je-li vysílání přerušeno kolizí 16x za sebou, je pokus o vysílání zprávy 
ukončen (přerušen) definitivně a vyšší vrstva obdrží chybové hlášení. Přitom při každém 
následujícím přerušení vysílání kolizí se náhodná prodleva volí z dvojnásobně delšího intervalu. 

Přístup k mediu v dnešním přepínaném ethernetu 
Stanice vysílá a přijímá rámce podle požadavků vyšších vrstev. Přepínač co by protějšek každému 
síťovému adapteru zajišťuje směrování podle adres fyzické vrstvy - MAC. 

Adresy 



K tomu, aby bylo možné uzel v síti jednoznačně identifikovat, je potřeba přidělit mu určité označení. 
Takovéto označení, tzv. MAC adresa, musí být především jednoznačná v rámci sítě, která umožňuje 
přímou komunikaci počítačů. V rámci sítí po celém světě, které mohou být navzájem propojeny, by 
neměla nastat situace, kdy se vyskytnou dva či větší počet počítačů se shodnými adresami. Pokud 
by se vyskytly počítače se stejnými MAC adresami v různých, navzájem oddělených sítích, problém 
by nevznikl. Komplikace by nastaly při duplicitě MAC adres v rámci jedné sítě, ovšem vzhledem k 
tomu, že uživatelé mohou svůj počítač přenést a připojit do jiné sítě, je lepší jednoznačnost adres 
dodržet v rámci celého světa. Nejjednodušší z hlediska používání a zpracování je použití čísla ve 
dvojkové soustavě uložené v paměti přímo na desce síťové karty. Adresa převzatá z MAC rámce 
může být velmi jednoduše porovnána s adresou uloženou v paměti adaptéru, a může tak být 
rozhodnuto, zda přijatý rámec je určen danému uzlu či nikoli. Jednoznačnosti pak je dosaženo tím, 
že MAC adresa je uložena již při výrobě pevně do paměti síťového adaptéru, přičemž každému 
adaptéru je přidělena adresa odlišná od adres všech ostatních vyrobených adaptérů. MAC adresa 
začíná částí přidělenou výrobci (může se jednat například o první tři bajty) s dále doplněným 
pořadovými číslicemi při výrobě. O přidělování kódů výrobcům se jménem ISO stará organizace 
IEEE. Rozdělení MAC adresy na dvě části zajišťuje jednoznačnost MAC adresy každého adaptéru, 
délka adresy 48 b pak zaručuje, že adresový prostor je obrovský, neboť počet přidělitelných adres 
dosahuje zhruba téměř tří trilionů (přibližně jedna adresa na dva čtverečné kilometry zemského 
potvrchu). Díky způsobu přidělování adres však nejde o nevyčerpatelný zdroj, již nyní existují odhady, 
kdy dojde k jejich vyčerpání. Jednotlivé 8 bitové části MAC adresy jsou obvykle uváděny jako dvojice 
hexadecimálních číslic. Zápis 48 bitové adresy v binárním formátu (pomocí nul a jedniček) je zbytečně 
dlouhý, a proto se MAC adresy vyjadřují pomocí hexadecimálních číslic. Vždy jedna 4 bitová část je 
převedena na hexadecimální číslo. Příklad zápisu: 09-A1-28-A0-D8-F3. 

Kolizní okénko 
Je limitujícím faktorem nepřepínaného Ethernetu. Informace se po mediu (kovový elektrický vodič, 
optické vlákno) šíří konečnou rychlostí (0,5c až 0,9c, c=maximální rychlost 299 792 458 metr/sec). 
Může tedy nastat situace, že počítač 1 začne vysílat na společné volné medium informaci pro počítač 
2. Za velmi krátkou dobu nebo dokonce ve stejný okamžik začne vysílat též počítač 3, který úspěšně 
detekoval volné medium (signál z počítače 1 ještě k němu nedoletěl). Pokud síť splňuje maximální 
rozměry počítač 1 i počítač 3 detekují během svého vysílání kolizi. Vyčkají náhodně dlouho dobu a 
celý proces opakují (až se „zadaří“). Pokud síť ovšem přesahuje maximální normou definované 
rozměry, v jedné kolizní doméně hrozí, že počítač 1 i počítač 3 ukončí vysílání bez detekce kolize. 
Signál bude kolidovat v místě počítače 2, který rámec zahodí, protože nebude souhlasit CRC. Síť tak 
bude vykazovat velmi časté ztráty datových rámců. Podmínka kolizního okénka: čas obsazení média < 
čas vysílání nejkratšího rámce, jinak hrozí neobjevené kolize. Nepřekonatelnost kolizního okénka - 
problém se zrychlováním sítí. Nutnost jiného řízení provozu tj. přepínání v kancelářském Ethernetu 
nebo komunikace master-slave v průmyslovém Ethernetu. 

Důsledky CSMA/CD 
Každá kolize znamená určitý promarněný čas (data jsou poškozena, přenos se musí opakovat). V 
době největšího zájmu přibývá kolizí a efektivita využití media klesá. 



 

Hub versus switch, routery 

Hub (rozbočovač) 
Vzešel z původního repeateru (opakovače) při přechodu Ethernetu z koaxiálního kabelu na 
kroucenou dvojlinku. Skutečný Hub je pouhý zesilovač signálu, regeneruje signál zpět na čitelnou 
„0“ a „1“, jak mile rozliší 0 a 1 posílá dál na všechny porty (není schopen propojovat prvky z odlišnou 
přenosovou rychlostí). Je základní komponentou v současném průmyslovém Ethernetu, z kanceláří 
byl postupně vytlačen přepínači (Switch). Pod názvem Hub (nebo i Switch) bývají často prodávána 
kombinovaná zařízení.  

Switch (přepínač) 
Podstatně složitější zařízení z automatickou konfigurací umožňující spojovat zařízení z různou 
přenosovou rychlostí. Z adres odesílatele se postupně dozví „kde kdo sedí“. Rámce určené pro zatím 
neznámého adresáta pošle všem (pravděpodobně se v zápětí z odpovědi dozví, kde je). Problém s 
cykly a redundancí v síti, běžné Switche nepřipouští redundanci, topologie musí být hvězdou nebo 
stromem, obecný graf je nepřípustný. Složitější přístroje pro rozsáhlé LAN umožňují redundanci přeci 
jen obsluhovat technikou „spanning tree“. Redundantní spoje deaktivuje a v obecném grafu si 
vyznačí strom, při výpadcích obnovuje deaktivované linky. Praxe ukazuje problémy a nekompatibility 
mezi různými výrobci. 

Bridge (most) 
Jedná se o předchůdce Switche, má dva nebo jen několik málo portů. V podstatě plní dvě funkce - 
filtruje rámce a propojuje dvě různé sítě - segmenty sítě (dříve kolizní domény). Většinou se jedná o 
sítě se stejnou strukturou paketů v linkové vrstvě, tedy buď Ethernet nebo Token Ring, nebo dnes 
bezdrátové sítě WiFi. Takovéto mosty se nazývají homogenní. Je to aktivní prvek, který dokáže 
rozlišit, zda data zůstanou v segmentu, ze kterého byla vyslána, nebo zda se mají převést do 
dalšího segmentu sítě. Mosty používáme v případě, že chceme spojit dvě, anebo více sítí LAN, 
prodloužit délku segmentu (příp. zvýšit počet připojených stanic) nebo chceme snížit zatížení sítě. 
Most (i switch) musí znát své nejbližší okolí, a proto si udržuje tabulku adres připojených stanic. 
Dnes se pro vytváření a aktualizaci tabulky adres používá téměř výhradně tzv. „samoučení“ - switch 
(most) vytváří si tabulku postupně sám na základě realizovaných propojení. Jde o nejčastější případ. 
Most je schopen fungovat i tehdy, když tyto informace nebude mít k dispozici. Pak bude fungovat 
podobně jako opakovač, a rozešle každý přijatý rámec na všechny strany - tím přenos nebude 
efektivní, ale na krátkou dobu to lze připustit. Toho se využívá během procesu učení. Mosty v 
původním pojetí jsou dnes vytlačeny přepínači. Pod pojmem most spíše dnes rozumíme konverzi 
mezi technologiemi (například Ethernet a Wi-Fi nebo Ethernet a DSL). 

Router (směrovač) 



Podobně jako Bridge spojuje Router dvě nebo několik málo sítí. Přenos informací mezi sítěmi je 
však realizován na vyšší vrstvě (typicky na IP). Směrovač vystupuje v obou sítích jako počítač s 
odlišnou IP adresou i MAC adresou. Směrovač musí znát skutečnou topologii celé sítě (resp. všech 
propojených sítí). Objem potřebných informací je výrazně větší než u linkové vrstvy. Úkolem 
směrovače je vybrat vhodnou cestu pro posílaný rámec ze síťového uzlu na uzel jiné sítě, při čemž 
obě sítě mohou být odděleny několika jinými sítěmi, příp. velkou vzdáleností. Má v sobě 
zabudovanou filtraci paketů rozšířenou o inteligentní směrování s využitím IP adres. Směrovač je 
závislý na použitém protokolu síťové vrstvy. Směrovač může propojovat sítě různých architektur 
(Ethernet, Wi-Fi FDDI, Token Ring,…). Směrovače jsou typickým prvkem rozsáhlých sítí WAN, ale 
používají se i v sítích LAN, kde se používají např. pro připojení lokální sítě k Internetu. Router je 
záležitostí profesionálních aplikací, ale pod názvem Router jsou dnes běžně dostupné právě 
kombinované přístroje pro malé firmy a domácnosti. Takový Router zpravidla realizuje nejen 
směrování, ale přiděluje neveřejné IP adresy ve vnitřní lokální síti, lepší kousky umožňuji filtrování a 
zabezpečení. Výhodou je především integrovaný media konvertor na DSL nebo GSM a 3G modem. 
Jedná se většinou o přístroje s relativně malým výkonem, který sotva dostačuje na zpracování 
přenosu rámců na dnes nabízené připojení v řádech desítek Mbitů. 

Gateway (brána) 
Mosty, switche a směrovače se nezajímají o datový obsah rámců resp. paketů. Jejich zájem o data 
zpravidla končí u adres. Mohou propojovat jen takové systémy, které do rámců/paketů 
„balí“stejná data tj. stejné systémy, eventuálně systémy lišící se v přenosových technologiích nižších 
vrstev. Pro spolupráci odlišných systémů je nutné rozumět přenášeným datům a provádět jejich 
konverzi. To je úkolem bran (gateways), brány jsou vždy aplikačně orientované, rozumí jen datům 
od určité aplikace, pracují tedy na aplikační vrstvě. Slouží k připojení počítačové sítě k jiné síti, k 
nějakému cizímu prostředí. Brány jsou realizovány softwarově a jsou vždy aplikačně orientované, 
např. brána pro přenos elektronické pošty, pro tisk atd. Brány jsou nutné pro spolupráci odlišných 
systémů. 

 

 



 

Přepínaný Ethernet, rychlý Ethernet 

Přístup k mediu v dnešním přepínaném Ethernetu 
Stanice vysílá a přijímá rámce podle požadavků vyšších vrstev. Přepínač, co by protějšek každému 
síťovému adapteru, zajišťuje směrování podle adres fyzické vrstvy - MAC. Nemá-li informaci, na 
kterém portu se nachází cílový počítač s konkrétní adresou, pošle rámec všem, při první odpovědi se 
"poučí", tj. doplní svou směrovací tabulku. Přepínače se liší svými algoritmy pro směrování. 
Nejjednodušší verze přepínače „store and forward“ každý rámec uloží, poté najde cíl a potom jej 
pošle rámec na daný port, případně v kombinované síti jej prosadí pomocí algoritmu CSMA/CD do 
příslušné kolizní domény. Každý přepínač může tedy stále fungovat jako vícekanálový most mezi 
kolizními doménami (použijeme-li kombinaci přepínačů a rozbočovačů). Přepínače pro velké sítě 
pracuji efektivněji a datový rámec začnou přeposílat hned jak obdrží preambuli a hlavičku s MAC 
adresáta. Další funkce přepínačů se orientují na zabezpečení (zámky portů pro konkrétní MAC, 
filtrování rámců modle obsahu datového balíčku vyšší vrstvy - typicky IP, VLAN funkce atp). Obecně 
může platit, že sít založená na přepínaném Ethernetu vykazuje vyšší propustnost. Současně platí, že 
pokud budou všechny počítače komunikovat výhradně s jedním strojem (například se směrovačem 
zprostředkovávajícím přístup do celosvětové sítě, což je obvyklá situace) nasazení přepínače nic 
zásadního nepřinese, v případě, že přepínač bude jednoduchého typu „store and forward“ lze 
čekat i horší výsledek! 

Plně duplexní provoz (full duplex) 
Sestavíme-li síť pouze z přepínačů, mizí sdílení media, každý účastník může ihned vysílat a nemusí 
během vysílaní současně naslouchat za účelem detekování kolize, resp. na kroucené dvojlince, kde je 
připojen k přepínači ani nemůže, protože přepínač posílá data jen příjemci, tedy ani spět odesílateli 
jako rozbočovač. Přijímač odesílajícího účastníka tedy volný a může fungovat zcela nezávisle a 
přijímat jiná data v jeden okamžik (CSMA/CD je zcela vyřazen). V současnosti všechny Ethernet 
rozhraní režim full duplex podporují a režim je zpravidla rozhraním detekován automaticky. 

Fast Ethernet 
Tento standard je označován 100BaseX a platí pro něj stejná pravidla jako v původním Ethernetu 
10BaseT. Přístup ke společnému mediu (pokud je společné a nepřepínané) je řízen metodou přenosu 
dat CSMA/CD. Stejný formát rámce a adres MAC, shodná logika - software vyšších vrstev beze změn. 
Definován IEEE 8023u (1995). Stejné medium - kroucená dvojlinka nebo optika. Mizí pouze možnost 
používat koaxiál. Změny: 10x rychlejší přenos dat (100Mb/s) a jako důsledek 10x menší rozměr 
kolizní domény. Maximální rozměr sítě na kroucené dvojlince je 220 metrů, počítáno je tedy se 
dvěma rozbočovači (norma připouští i tři, při snížení dosahu). Žádný optický segment nesmí být delší 
než 412 metrů. 



Gigabitový Ethernet 
Gigabitový Ethernet lze chápat jako reakci na neustále rostoucí nároky soudobých aplikací, které 
mají čím dál tím větší požadavky na přenos dat. Gigabitový Ethernet není jen desetinásobným 
„nafouknutím“ něčeho již existujícího - je řešením, které si vytváří dostatek výkonu k tomu, aby 
mohlo následně vyjít vstříc i specifickým potřebám, v oblasti garance kvality služeb. Na druhé 
straně je gigabitový Ethernet řešením, které opět důsledně staví na kompatibilitě se stávajícími 
verzemi Ethernetu. Rychlost 1 Gb/s, stejný formát rámců i CSMA/CD (spíše symbolicky, používá se 
fullduplex). Metalické vodiče na krátké vzdálenosti mezi servery, jinak optika. 

Desetigigabitový Ethernet 
Opět zachovává formát rámce, mizí CSMA/CD - komunikace vždy plně duplexní. Definován IEEE 
802.3ae (2002). Především optická vlána a laser (i pro vícevidová), pokud UTP tak kategorie 7. 

 
  



Internet           

Vznik internetu 
V roce 1958 byla založena grantová agentura (Defense) Advanced Research Projects Agency - 
(D)ARPA s cílem podpořit malé týmy vědců v rámci obnovení vedoucího technologického postavení 
USA, které nebylo v té době částečně ve stínu úspěchů v SSSR (vypuštění Sputniku). 
V rámci podpořeného projektu ARPANET byla dne 29. 10. 1969 spuštěna první počítačová síť, která 
propojila čtyři velké počítače univerzit v různých státech USA a to decentralizovaným způsobem, 
kde jsou jednotlivé uzly rovny a nevzniká snadno zničitelné centrum. 

Standartizace Internetu 
Založena na dokumentech RFC - Request For Comments (žádost o komentáře). Přestože se nejedná o 
klasické normy, popisují internetové protokoly a řídí se podle nich drtivá většina internetu. 
Každé RFC má při zveřejnění přiděleno číslo. Vydané RFC se nikdy neruší, pouze se v budoucnu může 
upravit vydáním novějšího RFC. Celkem je dokumentů již přes 4000.  

RFC a klasické standardizační autority (ISO, ANSI) 
Původními autory jednotlivých RFC jsou obvykle konkrétní experti, kteří se snaží řešit konkrétní 
problém, jehož řešení nabídnou ve formě návrhu RFC Internetové veřejnosti (jako tzv. Internet Draft). 
Pokud je dané řešení (často již dobře fungující v rámci nějakého pilotního provozu) uznáno za 
přínosné, dokument se vydá jako RFC. Toto řešení standardů sestavovaných jednotlivci či malými 
skupinami na základě praktických zkušeností má mnohé výhody oproti formálnějším procesům 
standardizačních komisí u úřadů typu ISO. Standardy vytvořené pomocí RFC jsou (vzhledem k 
neexistenci jakékoli skutečné moci na jejich vynucování) až na výjimky dodržovány, přičemž 
pomohly rozšíření Internetu do dnešních celosvětových rozměrů. Ve srovnání s klasickými 
standardizační autoritami je proces s RFC méně formální, je například tradiční vydávat na apríla 
žertovný očíslovaný dokument. Samotný proces tvorby je zdokumentován v RFC 2026. 

Internet protokol 
Internet Protokol je základní protokol síťové vrstvy a celého Internetu. Provádí vysílání datagramů 
kde směr je řízen IP adresami obsaženými v jejich záhlaví. Poskytuje vyšším vrstvám síťovou službu 
bez vyhrazeného spojení. Každý datagram je samostatná datová jednotka, která obsahuje všechny 
potřebné údaje o adresátovi i odesilateli a pořadovém čísle datagramu ve zprávě. Datagramy putují 
sítí nezávisle na sobě a pořadí jejich doručení nemusí odpovídat pořadí ve zprávě, síť s topologií 
„obecný graf“ nezaručuje, že jednotlivé datagramy budou putovat stejnou cestou. Doručení 
datagramu není zaručeno, spolehlivost musí zajistit vyšší vrstvy (TCP spojení nebo samotná 
aplikace). Tento protokol se dále stará o segmentaci a znovusestavení datagramů do a z rámců 
podle protokolu nižší vrstvy (např. Ethernet). V současné době používán protokol IP verze 6 a IP 
verze 4. 

RFC 791 a RFC 2460 
Drží Internet pohromadě - podpora jednotného IP, hlava rodiny TCP/IP (IPv4, dnes IPv6). Umožňuje 
kterémukoli zařízení komunikovat s ostatními. Bez spojení (samostatné datagramy). Bez záruk (best 
effort). 

IP adresy 
Každé rozhraní má svou adresu. Při použití IPv4 32bitové číslo (232 = 4 294 967 296), cca 4 miliardy 
různých IP adres (v osmdesátých letech minulého století při vzniku internetu velká rezerva, současné 
době nedostatečný počet). Při použití IPv6 128 bitové číslo (2128 ≈ 3,4×1038), cca 6,7×1023 IP adres na 



1 m2 zemského povrchu. Hexadecimální zápis 2001:0587:2d03:0115:0391:00ff:5ce8:0a15(IPv6), dříve 
tečkovaný desítkový zápis např. 195.211.105.5 (IPv4). Celosvětově jednoznačné, distribuované 
přidělování. Vzhledem k tomu, že první 64bitová i druhá 64 bitová část jsou sami osobě jednoznačné 
(viz. odstavec Podsítě, tabulka) je vlastně adres 264, tj. 1,8×1019 a na jeden 1m2 zemského povrchu 
připadá „pouze“ 36 165 adres :o). Internet není síť počítačů s IP adresami, ale síť sítí (adresy mají 
hierarchickou strukturu). 

 

Přidělování adres od centrální autority až směrem k zákazníkovi 
Centrální autorita - IANA (Internet Assigned Numbers Authority). 
Regionální autorita - RIR (Regional Internet Registry) - RIPE NCC (Evropa a blízký východ), ARIN 
(Severní Amerika), LACNIC (Latinská Amerika), APNIC (Asie a Pacifik), AFRINIC (Afrika). Lokální 
poskytovatel Internetu - LIR (Local Internet Registry). Zákazník. 

Prefix 
Prefix je začátek IP adresy. Délka může být různá, zápis s lomítkem - odděluje hodnotu adresy od 
specifikace významných bitů. Zápis s rozměrem prefixu: 160.218.0.0/16 - kolik bitů od začátku 

adresy platí. Zápis s maskou: 160.218.0.0/255.255.0.0 - maska, 11...1 na místě významných bitů, 

00...0 na místě nevýznamných bitů. Část adresy, jež není součástí prefixu, bývá vynulována. Prefix 
používá se při přidělování adres, směrování,.. 

Podsítě 
Počítače přímo spojené ve 2. vrstvě (Ethernetem), počítače ve stejné podsíti spolu komunikují 
přímo. Maska podsítě určuje hranici mezi adresou podsítě a počítače. Obsahuje 1 v bitech adresy 
sítě a podsítě, 0 jinde. V IPv6 je adresa počítače sestavena z MAC, podsíť je zpravidla 16-ti bitové 
číslo.

 

Beztřídní adresování a směrování 
Classless Internet Domain Routing (CIDR). V roce 1995 zaveden s cílem šetřit adresy IPv4, sítě dostaly 
jen tolik prostoru, kolik opravdu potřebovaly. V IPv6 nepotřebné (zatím:o). Původně byly 3 délky 
adresy sítě - třídy A/8, B/16, C/24 neosvědčilo se - málo adres třídy B, velké směrovací tabulky, 
plýtvání adresami, proto vzniklo CIDR. Založeno na sdílení prefixů, ISP dostane prefix, např. 
160.218.0.0/16, jeho části (např. 160.218.1.0/24) přiděluje zákazníkům, mimo síť ISP lze celý jeho 
prostor shrnout pod jediný prefix 160.218.1/16. Podsítě není nutno nastavovat „po bajtech“ masku 
lze volit libovolně (např. maska 255.255.248.0 umožní podsíť pro 2048 tis. počítačů a není nutno volit 

mezi 256 a 65536).. Efekt CIDR byl významný, společně s NAT odložil okamžik vyčerpání adres IPv4 o 
deset let. 

Neveřejné adresy 
RFC 1918 definovalo adresy pro soukromé sítě (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16, 192.168.0.0/16), další 
způsob jak šetřit adresy v IPv4. Nejsou směrovány v Internetu, nesmí překročit lokální síť. Dnes 
využívány pro rozšíření adresního prostoru v kombinaci s NAT. 

Překladač neveřejných adres 



Network Address Translation (NAT), RFC 3022. Překládá adresy mezi dvěma částmi sítě, mění IP 
adresy a porty v procházejících IP datagramech. Typicky: lokální síť s neveřejnými adresami 
připojená NATem do Internetu - celá síť je adresována jedinou veřejnou IP adresou. Běžně 
implementováno např. v ADSL modemech. Záznam v konverzní tabulce se vytváří, když počítač 
„zevnitř“ odesílá paket „ven“. Komunikaci nutno navazovat zevnitř - dokud není záznam v tabulce, 

jsou vnitřní počítače nedosažitelné (nemají veřejné adresy). Narušuje přímou komunikaci 
(videokonference, iptelefonie) - nutno přes prostředníka s veřejnou adresou. Omezení dostupnosti 
vnitřní sítě má pozitivní dopady na bezpečnost, dokonce IPv6, kde NAT není zapotřebí, musel 
nabídnout bezpečnostní náhradu (RFC 4864 - Local Network Protection for IPv6). Lze též použít 
stavový firewall, který ve výchozím nastavení vpustí dovnitř jen datagramy z adres, na něž nedávno 
odešel datagram z koncové sítě. Uživatelům v IPv6 se může po dřívější anonymitě za NAT v IPv4 
"stýskat". 

Protokoly pro práci s fyzickou vrstvou 
Síťová vrstva implementuje pomocné protokoly umožňující identifikaci chyb a vzájemné 
přiřazování IP adres fyzickým adresám. V IPv6 dominuje objevování sousedů (Neighbor Discovery) 
pomocí sekvence několika ICMPv6 zpráv. V IPv4 souvislost mezi fyzickou adresou MAC a IP adresou 
nebyla (IPadresa neobsahovala MAC), řešeno vysíláním všem (veřejný rámec - broadcast) s dotazem 
na přiřazení IP a MAC - ARP, viz. dále. 

Address Resolution Protocol (ARP) 
Protokol zabezpečuje přiřazení IP adres fyzickým adresám linkové vrstvy. Vlastní komunikace v síti 
se uskutečňuje pomocí fyzických adres. 
Protokol má dvě základní funkce: 

 získání MAC adres odpovídajících cílovým IP adresám. 

 udržování tabulek přiřazení IP a MAC adres na každém z uzlů sítě. 
Když IP protokol obdrží žádost o vyslání datagramu, získá z vyšší vrstvy IP adresu cílového uzlu, 
prohledá existující ARP tabulku. Když cílová IP adresa v ní není uvedena, vyšle ARP Request, tj. 
veřejný rámec (broadcast) s žádostí o MAC adresu, která patří příslušené IP adrese. Na tuto žádost 
odpoví ARP protokol uzlu s příslušnou logickou IP adresou, a to rámcem odpovědi (ARP Reply), která 
nese žádanou MAC adresu. ARP protokol si pak aktualizuje ARP tabulku, současně tak učiní všichni 
nejbližší sousedé - typicky počítače v lokální síti (Ethernet).  

Reverse Address Resolution Protocol (RARP) 
Protokol byl používán při znalosti fyzické adresy pro získání vlastní IP adresy. Nejčastěji pro zjištění 
vlastní IP adresy při startu systému (v případě bezdiskových stanic, které potřebují zjistit svoji IP 
adresu od serveru v síti). Stanice vygeneruje žádost RARP na všeobecnou adresu se svou fyzickou 
adresou a očekává odpověď s informací o přidělené IP adrese. RARP server obsahuje databázi 
hardwarových adres (MAC) s přiřazenými IP adresami. RARP žádost obsahuje vlastní hardwarovou 
adresu a RARP server vrací odpověď s vyplněnou korespondující IP adresou žadatele. Formát RARP 
zpráv je shodný s ARP. Vlastní IP adresa je nedostatečná informace pro plnou komunikaci stanice 
(chybí maska, brána, DNS ...), proto je RARP dnes již nahrazen komplexnějšími protokoly z aplikační 
vrstvy (BootP nebo DHCP). 

Internet Control Message Protocol (ICMP) 
Slouží na přenos chybových a řídících zpráv mezi uzly a směrovači. Zprávy protokolu jsou přenášeny 
v přesně definované formě v datové části IP paketů. 
K funkcím protokolu ICMP patří: 

 Testování dostupnosti a stavu cílového uzlu sítě IP (Echo Request/Reply). 

 Řízení zahlcení sítě a toku paketů (Source quench). 



 Aktualizace směrovacích tabulek uzlů z IP směrovačů (Redirect). 

 Odeslání masky podsítě (Address mask request/Reply). 

Internet Group Management Protocol (IGMP) 
Využívá se pro dynamické přihlašování a odhlašování ze skupiny u multicastového routeru ve své 
lokální síti. Řeší i situaci, kdy jsou v síti připojeny dva a více multicastových routerů, protože pak by 
mohlo dojít v síti k šíření nadbytečných informací. Routery pracují ve dvou stavech. „dotazovač“, 
který zasílá dotazy na členství a „posluchač“, který pouze naslouchá a je neaktivní. Stanice se 
pomocí zpráv „Membership report“ a „Leave group“ přihlašuje nebo odhlašuje do multicastové 
skupiny. Zároveň však router zasílá periodický dotaz „General query“ ke stanicím v lokální sítí, jestli 
je v ní alespoň jedna stanice, která chce ze skupiny informace odebírat. Pokud mu žádná do 10 
sekund neodpoví, vymaže z tabulky záznam o skupině. Tento dotaz řeší problém kdy, se nějaká 
stanice, např. před vypnutím, nestihne z odběru skupiny odhlásit. 

 

UDP komunikace, User Datagram Protocol 
Definován RFC 768. Cílem je pouze adresovat aplikace, které si tak nezávisle mohou zasílat 
datagramy nezávisle jedna na druhé, je potom nepodstatné zda komunikující aplikace běží na 
jednom stroji nebo jsou to dva nejvzdálenější stroje na zemi. Datagramová služba bez záruk 
vyhovující řadě aplikací (DHCP, DNS, interaktivní - IP telefonie, ...). Každá aplikace každé na světě 
může poslat datagram (kromě NAT v IPv4 ..). Přesto UDP protokolem je na síti přenášeno jen řádově 
2 procenta dat. Adrese přidán port, tím je zjemněna adresace na úroveň aplikace (každý aplikace 
sleduje jen "svůj" port. Komunikující aplikace se připojí k portu (služba OS), kde naslouchají, přijímají 
a odesílají data. Při odesílání je nutné znát číslo portu dané aplikace, čísla portů obvyklých služeb jsou 
standardizovány (nezadá li uživatel doplněn je standardní prot daného protokolu), klienti používají 
náhodná vyšší čísla portu, resp. porty 1-1023 jsou tzv. dobře známé, obvyklé (anglicky well known 
ports) a na Unixech a odvozených operačních systémech jsou potřeba práva uživatele root, aby je 
bylo možné použít. Porty 1024-49151 jsou registrované porty. Porty 49152-65535 jsou používány pro 
komunikaci klienta se serverem. Kvůli chybějícím zárukám se UDP aplikace musí smířit s nějakými 
ztrátami, chybami nebo duplikacemi. Některé aplikace (jako třeba TFTP) mohou podle potřeby 
přidávat jednoduchý mechanismus spolehlivosti do aplikační vrstvy. Aplikace používající UDP 
nejčastěji opravný mechanismus nepotřebují, a dokonce jím mohou být zdržovány (IP telefonie). 
Pokud aplikace vyžaduje vysoký stupeň spolehlivosti, může se místo něj použít TCP. Protože UDP 
postrádá mechanizmus předcházení a regulace zahlcení sítě, je nutné nadbytečné UDP datagramy na 
routerech zahazovat. Jako částečné řešení tohoto problému je navrhován protokol DCCP (Datagram 
Congestion Control Protocol). 



  

TCP komunikace, Transmission Control Protocol 
Definován RFC 793. Spolehlivá přeprava, vyžaduje většina aplikací přenášející souvislá data 
(soubory). Protokol obslouží proud bitů bez struktury (bitová roura). Spojovaná služba, virtuální 
okruhy, spojení udržováno na koncích, pod ním nespojované IP (datagramy putující sítí nezávisle 
podobně jako UDP). Pomocí vyrovnávací paměti odesílatel a příjemce rozděluje/seskupuje data pro 

maximální efektivitu. Přenos (bitová roura) plně duplexní spojení bez ohledu na fyzickou vrstvu 
(pokud fyzická vrstva pracuje v poloduplexním režimu (nepřepínaný Ethernet, Wi-Fi), jsou parametry 
přenosu mírně horší ale aplikační vrstva pracuje shodným způsobem (pouze zadává data do bitové 
roury a čte příchozí data). 

 
Zajištění spolehlivosti 
Potvrzování řeší ztráty paketů. TCP se vypořádá s přehozením paketů a duplikací na straně příjemce - 
pořadová čísla, TCP čísluje bajty (oktety). Protokol potvrzuje nejdelší souvislý prefix od začátku 
vysílání (posílá číslo bajtu, který očekává). Jednoduché, jednoznačné a optimalizované, ztráta 
potvrzení nemusí způsobit opakování. Nelze oznámit mezeru. Potvrzování není tak jednoduché jako 
na obrázku, nepotvrzuje se každý datagram a nepotvrzuje se hned, viz. dále. 

Okénko (Sliding window) 
Zvyšuje efektivitu - nemusí se čekat na potvrzení. Brání zahlcení pomalého příjemce. Smí vysílat jen 
po horní hranici okénka, pak čeká. Velikost okénka určuje příjemce, nesmí však „couvnout“. Prázdné 
okénko - musí čekat, až je příjemce otevře. 

TCP datagram, segment, TCP hlavička 
Délka hlavičky v IPv4 ve 32b slovech, obecně viz. obrázek . 
Příznaky: 
URG - segment obsahuje urgentní data 
ACK - obsahuje platné potvrzení 
PSH - předat cílové aplikaci co nejrychleji (push) 
RST - náhlé ukončení spojení (reset) 
SYN - zahájení spojení (synchronizace pořadových čísel) 
FIN - končím odesílání dat, polouzavření 
Kontrolní součet je počítán z pseudohlavičky + hlavičky + data. 

Navázání spojení 
Aby se mohla vysílat data pomocí TCP protokolu, je nejprve třeba vytvořit spojení. Pro navázání 
spojení se používá třícestný handshake (potřesení ruky). V průběhu navazování spojení se obě 
strany dohodnou na čísle sekvence (sequence number). Číslo sekvence a odpovědi (sequence, 
acknowledgement number) jsou 32bitové hodnoty uváděné v TCP hlavičce. Pro navázání spojení se 



posílá TCP segment, který má nastaveny příznaky (flags) v TCP hlavičce. Jedná se o 8 bitových 
hodnot CWR (Congestion Window Reduced), ECE (ECN 
Echo), URG (Urgent), ACK (Acknowledgement), PSH (Push), RST (Reset), SYN (Synchronize), FIN. 
Navázání spojení probíhá ve třech krocích: 

 Klient pošle SYN packet s uvedeným číslem sekvence (x), číslo odpovědi 0. 

 Druhá strana si uloží číslo sekvence (x) a odpoví SYN-ACK, jako číslo sekvence nastaví svoje 
číslo (y) a do čísla odpovědi vloží (x+1) - další očekávanou hodnotu. 

 Klient odpoví ACK, číslo sekvence (x+1), číslo odpovědi (y+1). 

Ukončení spojení 
Založeno na polouzavření (half-close). Jedna strana ohlašuje, že ukončila vysílání, dále ale přijímá a 
potvrzuje data - protějšek může dokončit. Principy při ukončení spojení jsou podobné jako při jeho 
navazování. Nejčastěji se používá čtyřcestný handshake, kdy každá strana samostatně uzavře spojení. 
Zde se používá sekvence FIN s odpovědí ACK. 

 

  

Aplikační protokoly 
Tvoří aplikační vrstvu síťové architektury TCP/IP. Některé protokoly jsou závislé na službě TCP 
transportní vrstvy (FTP, Telnet, HTTP,...). Některé protokoly využívají (vyžadují) pouze službu UDP 
transportní vrstvy (DHCP, BOOTP, TFTP,...). Méně často protokoly využívají UDP i TCP službu 
transportní vrstvy „současně“ (DNS požívá pro dotazy při překladech UDP, při přenosu konfigurace 
doplňkově TCP). Aplikační vrstvu tvoří i uživatelské programy používající vlastní protokol (pro 
aktualizace na nové verze, přenos dat, obrazu, zvuku, chat). 
 

  



Informační systém školy, současné trendy 

Základní pojmy informačních systémů 
Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní 
objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich 
užití. Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto 
zpracování. 
Systém je (účelově definovaná) množina prvků (objektů) a množina vazeb mezi nimi, jež jako celek 
vykazuje určitou funkci (resp. chování). Systém můžeme charakterizovat jeho strukturou (množina 
prvků a vazeb) a chováním (způsobem jeho reakce na podněty). 
Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace 
práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a konečně technických prostředků 
a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a 
prezentace informací. IS je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury 
podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho 
budování, tak v době jeho fungování. 
Informační technologie (IT) jsou technické a programové a metodické prostředky, kterých se 
využívá k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu dat. 
Pojem IS/ICT, v běžném životě oba pojmy splývají, toto oblíbené spojení lze prezentovat následovně. 
Zatímco IS reprezentuje potřebu informací, IT (ICT) uspokojení této potřeby, ICT - Informační a 
komunikační technologie. 
Tvorba IS je vývoj programového vybavení včetně hardwarového pozadí, bezpečnostních 
mechanismů či pracovních postupů a doporučení. Tvorba IS je podpořena metodikou. Cílem 
metodiky je formalizovat postupy, definovat odpovědnosti a pravidla komunikace. 
Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je 
stálá integrace IS/IT s globální strategií podniku. 
Systémová integrace je komplexní služba s cílem vytvořit a provozovat IS v podniku metodou 
integrace různých produktů a služeb. Systémový integrátor je subjekt schopný poskytovat tuto 
službu související s analýzou, implementací a údržbou IS. 

Příčiny úspěchu nebo neúspěchu tvorby, zavedení a využívání informačních 
systémů v podnikové sféře 
Po seznámení se s těmito poznatky se lépe připravíte na možná rizika při inovaci vašeho informačního 
systému. 

Proč dochází k nespokojenosti ze strany uživatelů? 
Při zavádění IS do školy je škola v roli zákazníka. Zavádění či změna IS však často skrývá rizika, která 
vedou k nespokojenosti. Je proto vhodné o těchto rizicích a častých problémech vědět dostatečně 
dopředu. 

 Náklady na zavádění jsou vysoké a většinou překročí plánovanou částku. 

 Realizace IS je pomalá a termíny nebývají dodrženy. 

 Přínosy IS bývají v rozporu s očekáváními (nebylo dosaženo plánovaných cílů). 

 Provoz IS je nákladný, těžko se přizpůsobuje rychlým změnám ve společnosti. 

Kritické faktory úspěchu a rizika při zavádění IS/IT 
 Chybně postavená globální strategie podniku, nerespektování vlastnických a organizačních 

změn v podniku. 

 Podcenění významu konkurenceschopnosti podniku. 



 Budování IS/IT bez jednotné koncepce, nedůsledné řízení projektu a podcenění role IS/IT 
managementem. 

 Zanedbá se stav lidí a rozsah změn před zavedením nového IS/IT. 

 Chybně se odhadne časová a finanční náročnost případně provozní nároky. 

 Nevhodně se zvolí systémový integrátor případně sepíše smlouva. 

Aplikační software a jeho vlastnosti 

Vlastnosti aplikačního softwaru 
Aplikační software (aplikace) je souhrn funkcí, které podporují podnikové, řídící a další procesy a 
zpracovávají podniková data. Aplikační software (ASW, aplikační programové vybavení) je systém, 
jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. 

Aplikační software se vyznačuje následujícími vlastnostmi 
 modulový princip architektury 

 vysoká parametrizace systému 

 komplexnost a vysoká vnitřní složitost 

 vnitřní integrace s OIS 

 integrovaná datová základna. 

Základní role 
Na rozvoji, provozu a užití aplikačního software a informatiky vůbec se podílí řada lidí v nejrůznějších 
rolích. Softwarové inženýrství rozlišuje 5 základních rolí: 

 Uživatelé 

 Vlastníci 

 Externí partneři 

 Interní informatici 

 Externí informatici 
Koncoví uživatelé jsou pracovníci, kteří s aplikací bezprostředně pracují, a je nezbytná k vykonávání 
jejich pracovních povinností, jsou to lidé na všech manažerských úrovních podniku. 
Vlastníci jsou majitelé podniku, investoři, rozhodují o financování, o rozvoji aplikace a investicích do 
rozvoje, posuzují úroveň informatiky v podniku a hodnotí její efekt. 
Externí partneři jsou dodavatelé a zákazníci, kteří ve větší nebo menší míře využívají služby 
poskytované podnikem prostřednictvím aplikace. 
Interní informatici jsou pracovníci útvarů informatiky v podniku. 
Externí informatici jsou pracovníci dodavatelských firem, lidé z počítačových, softwarových nebo 
konzultačních firem. 
Informatiky lze dále rozlišit na specialisty a manažery. Zatímco specialisté jsou analytici, 
programátoři, vývojáři, správci databází nebo technici, informatický manažer může být projektový, 
provozní nebo informační a řídí informatické projekty nebo provozy ať externě nebo interně. 

Titulní stránka a její náležitosti 
Titulní stránka je ze všech stránek webu ta nejdůležitější. Někdy je též označována jako hlavní, 
úvodní či domácí (home page). Měla by návštěvníky informovat stručně a jasně o tom, kde se 
nacházejí a co zde naleznou, neboli jasně popisovat smysl a účel webu. Nikdy ale není zaručeno, že 
návštěvník přijde na web přes titulní stránku. Stránka by měla být objemem přenášených dat co 
nejmenší, měla by zabírat co nejméně místa na pevném disku (velikost udávaná v kilobajtech). Jedině 
tak lze zajistit, že se zobrazí rychle i návštěvníkům s pomalým připojením.  



Žádoucí obsah titulní stránky 
Titulní stránka webu by měla obsahovat i další náležitosti: 
Přesný název a adresu školy. Nejlépe umístit hned do záhlaví. 
Kontaktní informace. Pokud škola zveřejňuje kontaktů více (např. telefonní čísla a e-maily na 
konkrétní učitele), pak je vhodné z titulní stránky odkázat na stránku, kde je možné tyto informace 
získat. 
Vyhledávání. Někteří uživatelé dávají před procházením rubrik a podstránek webu přednost 
rychlému zadání klíčového slova do formuláře. Proto je vhodné umístit políčko formuláře pro 
vyhledávání na každou stránku webu, zejména na titulní. Vyhledávací políčko by mělo být v rámci 
stránky umístěno na prominentním místě mezi navigačními prvky. 
Použitelnost. 
Cizojazyčná verze. Odkaz na verze stránek v příslušném jazyce. Tento odkaz je vhodné umístit mimo 
běžné navigační struktury (například rubriky). Běžně se používá grafický symbol (např. vlaječka). 
Návštěvníkovi neznalému češtiny se české znaky nemusí zobrazovat korektně a v dlouhém 
nesrozumitelném textu by mohl možnost přepnutí do cizího jazyka přehlédnout. 
Datum poslední aktualizace. Nejlépe u každého příspěvku. U velmi malých webů je snad 
akceptovatelné pouze jedno datum poslední změny webu. 
Seznam rubrik nebo jinak řešená navigace. Nástroj, pomocí kterého je možné se po stránkách 
pohybovat. Nejčastěji se jedná o konzistentní navigaci, která je na všech stránkách na stejném místě. 
Kontakt na správce webu. Bývá vhodné umístit například odkaz na e-mailovou adresu správce, kam 
mohou návštěvníci hlásit případné problémy. 
Prohlášení o přístupnosti. Informace dle 18. bodu Pravidel pro tvorbu přístupného webu nebo odkaz 
na takovou stránku. 
Mapa webu. Není povinná, ale u rozsáhlejších webů bývá pro orientaci návštěvníka prospěšná. 
Problémem mapy webu je její rychlé zastarávání. Není nic horšího, než navigační nástroj 
neodpovídající skutečnosti. 
Počítadlo přístupů. V dřevních dobách služby WWW bylo veřejně dostupné počítadlo přístupů 
návštěvnosti velkým hitem, dnes je k nalezení spíše sporadicky na menších webech. Komerční 
společnosti si tyto informace raději nechávají pro sebe. Pokud se škola rozhodne, že se bude počtem 
návštěvníků chlubit, může tak učinit například prostřednictvím malého počítadla nebo přímo 
odkazem na on-line statistiku přístupů. Tato informace většinou návštěvníky příliš nezajímá, a proto 
by neměla být zbytečně nápadná. 
Kontaktní informace 
Škola, která má více učitelů než je prstů na ruce, by měla věnovat kontaktním informacím zvláštní 
stránku. Na titulní stránce může být uveden například univerzální kontakt se základním telefonním 
číslem školy, které směřuje na školní ústřednu nebo vrátnici. Na zvláštní stránce kontaktů je pak 
podrobně rozepsán telefonní seznam s e-mailovými kontakty na jednotlivé učitele. Je důležité 
uvádět nejen plná jména, ale i funkce, které příslušní zaměstnanci školy zastávají. Ušetří to práci a 
peníze mnoha rodičů. Zveřejnění e-mailových adres učitelů je důležitým krokem k ulehčení 
komunikace rodičů s vyučujícími. Samozřejmě musí následovat taková vnitřní opatření, aby každý 
učitel měl k e-mailu přístup a aby skutečně na e-maily odpovídal. 

Nežádoucí prvky a části stránky 
Prvky, které by naopak na titulní stránce být nemusely nebo dokonce neměly: 
Aktuální datum a čas. Každý jej zná, a pokud ne, má jej ve svém operačním systému.  
Animace. Jedna z nejčastějších chyb autorů-začátečníků. Ve snaze oživit web umístí na stránky nějaké 
animované obrázky (často nevalné kvality, stažené z Internetu). Web by měl být živý svým obsahem, 
nikoliv blikajícími prvky. Jejich největší zlo spočívá v rušení uživatele. Blikající části obrazovky nedají 
uživateli klid ke čtení textu, neustále jej odvádějí od obsahu. 
Příliš mnoho grafiky. Grafické prvky mohou obsahově zajímavý web o pořádný kus vyzdvihnout a 
zatraktivnit. Grafické prvky ale zároveň nesou některá nebezpečí: zpomalují načítání stránky, mohou 



ztěžovat snadné rozšiřování webu, nejsou přístupné textovým klientům, pro uživatele s některým 
typem postižení mohou být dostupné problematicky nebo vůbec. 
Velké obrázky. Nežádoucí prvky a části stránky Pokud je na web potřeba umístit nějaký obrázek, 
například fotografii, je nejlepší vložit menší náhled, který se rychle načítá. Teprve v případě, že o něj 
návštěvník projeví zájem a klepne na něj, otevře se obrázek ve skutečné velikosti. 
Zvukový doprovod. Nešvar, který provází mnoho amatérských webů. Doprovodný zvuk je většinou 
náročný na přenos a jen ve výjimečných případech má nějakou informační hodnotu. Pořád existuje 
mnoho uživatelů, kteří z jakéhokoliv důvodu nepoužívají multimediální zařízení pro přístup k webu. 
Něco jiného je, pokud lze ze stránek stáhnout nějaké hudební dílo, například třídní pokřik nebo 
písničku z hudební výchovy. 
Odkazy na notoricky známé weby. Nejčastěji na vyhledávací portály. 
Reklama. Na okolních stránkách by se skutečně reklama objevovat neměla. Informace o 
sponzorování školy může být vhodně začleněna do textu v příslušné rubrice i s odkazem na web 
mecenáše. 

Pět variant vývoje IS/ICT 
1. Vlastní vývoj, nákup ostatních komponent, vlastní integrace 
Pozitiva 

 IS šitý na míru 

 růst dle potřeb 

 detailní znalost 

 konkurence nezná slabé a silné stránky 

 snadná reakce na potřeby uživatelů 
Negativa 

 Vysoké náklady 

 dlouhá doba řešení 

 nižší kvalita a obtížná integrace 

 nízká parametrizace 

 značné riziko údržby související s fluktuací 

 nejsou celosvětové výsledky 
2. Vývoj externí firmou, nákup komponent, vlastní integrace 
Pozitiva 

 IS šitý na míru 

 růst dle potřeb 

 detailní znalost 

 konkurence nezná slabé a silné stránky 

 optimální využití znalostí interních a externích specialistů 
Negativa 

 vysoké náklady - vyšší než v 1. 

 dlouhá doba řešení - kratší než v 1. 

 obtížná integrace 

 nízká parametrizace 

 riziko úniku důvěrných informací 
3. Nákup všech komponent, vlastní integrace 
Pozitiva 

 rychlá realizace 

 nižší náklady 

 lze vybrat osvědčená řešení 

 aplikační SW je parametrický a tím je umožněno řešit nové funkce nastavením parametrů 
Negativa 



 procesy v podniku se musí přizpůsobit možnostem ASW 

 v případě nákupu ASW od různých dodavatelů - obtížná integrace 

 obtížná údržba vazeb mezi aplikacemi, nízká stabilita 
4. Nákup celého IS/IT od systémového integrátora 
Pozitiva 

 Nejrychlejší realizace 

 nízké náklady 

 profesionální a osvědčené řešení 

 aplikační SW je parametrický a tím je umožněno řešit nové funkce nastavením parametrů 

 rozložení rizik mezi podnik a systémového integrátora 
Negativa 

 procesy v podniku se musí přizpůsobit možnostem ASW 

 velká závislost na SI, na jeho schopnostech, serióznosti a stabilitě 

 rizika úniku důvěrných informací 
5. Tvorba IS systémovým integrátorem a outsourcing 
Pozitiva 

 viz.varianta 4 a navíc: 

 snížení nároků na provozní personál 

 nižší náklady 

 využití nejprogresivnějších technologií 
Negativa 

 viz.varianta 4 a navíc: 

 další růst závislosti na systémovém integrátoru 

 další zvýšení rizika úniku důvěrných informací. 

Informační systém školy 
Student bude aplikovat obecné poznatky o informačním systému na prostředí školy. 

Proč informační systém ve škole? 
Informační systém (IS) umožňuje komunikaci a zpracování informací. Školní IS zajišťují bezpečné 
ukládání informací důležitých pro činnost školy, jejich další zpracování pro řízení školy, pro 
komunikaci v rámci školy, ale i s rodiči a dalšími orgány. IS by měl vytvářet podmínky pro rychlejší, 
pružnější a efektivnější rozhodování managementu školy. Školní IS prošly za poslední dvě desetiletí 
jistým vývojem. Hlavní zaměření na administrativu spojenou s pedagogickým procesem zůstává. 
Běžné jsou funkce: evidence žáků, tisk vysvědčení, tvorba rozvrhů, suplování, přijímací řízení, zápis 
do prvních ročníků, knihovna, plán akcí atp. Vývoj však jde dál, a aby producenti drželi krok s 
konkurencí, musejí svoje nabídky neustále rozšiřovat a zkvalitňovat. Jedním z důsledků 
konkurenčního boje je trend, kdy jsou systémy primárně zaměřené na evidenci žáků a přípravu 
rozvrhů rozšiřovány o nové a nové moduly, pro jejichž elektronické zpracování byly v minulých letech 
používány jednoúčelové aplikace. Jedná se například o správu knihovny a knihovních výpůjček, 
hospodaření školní jídelny, správu majetku, docházkové systémy, vedení správních řízení atp. 
Výhodou jediného integrovaného IS ve škole je především jednoduchost. Všechny položky databáze 
a uživatelé - především pedagogičtí pracovníci a žáci - jsou zakládáni a spravováni centrálně. Při 
příchodu nového žáka nebo jeho odchodu ze školy není nutné informace o něm zavádět do více 
systémů, ale jen do jednoho. To samozřejmě snižuje množství administrativních úkonů.  

Nejznámější školní informační systémy 
Nabídka nejrozšířenějších informačních systémů pro základní a střední školy (abecedně) s odkazy na 
zajímavé stránky o těchto systémech: 
aSc Rozvrhy (Applied Software Consultants) 



http://www.skolaonline.cz/Home/tabid/41/articleType/ArticleView/articleId/2105/Stahnete-si-a-
pouzivejte-novou-verzi-aSc-Rozvrhu.aspx  
Bakaláři (Bakaláři Software) 
http://www.pachner.cz/bakalari/bakalari.htm  
dm Vysvědčení, dm Evidence, dm Knihovna (dm Software) 
http://www.dmsoftware.cz 
iškola (Computer Media) 
http://www.iskola.cz/index.php?name=8  
RELAX KEŠ (Alis) 
http://www.alis.cz/relax/index.jsp  
SAS (MP-Soft) 
http://www.mp-soft.cz/index.php?id=sas%2Fmain 
Škola OnLine (CCA Group) 
http://www.skolaonline.cz/ 

Kritéria výběru 
Školní informační systémy jsou zpravidla modulární, některé svou nabídkou modulů pokrývají v 
podstatě celou agendu vedení administrativy školy. Při výběru informačního systému existuje více 
kritérií, nad kterými je vhodné se zamyslet, tolik upřednostňovaná pořizovací cena nebývá tím 
nejdůležitějším kritériem výběru IS, nezanedbatelnou výhodou moderních informačních systémů je 
bezpečný vzdálený přístup, tedy přístup odkudkoli prostřednictvím internetu, tedy jejich webové 
rozhraní. 

Moduly IS školy 
Moduly IS určené pro školy pokrývají oblasti administrativních činností, přijímacího řízení, výuky, 
účetnictví, technické správy, státní správy a komunikaci školy s rodiči a veřejností. 
Příklady modulů: 

 Přijímací řízení 

 Evidence žáků 

 Klasifikace žáků 

 Informace o vyučování 

 Maturitní zkoušky 

 Informace o absolventech 

 Rozvrh hodin 

 Suplování 

 Školní akce 

 Zápisy z porad 

 Pedagogická dokumentace 

 Školní knihovna 

 Evidence pracovníků 

 Evidence majetku 

 Správní řízení 

 Směrnice a provozní řády 

 Ekonomická agenda 

 Informace o škole 

 operativní informace pro žáky 

 Operativní informace pro 
zaměstnance 

 Informace pro rodiče 

 Informace pro veřejnost 

 Informace pro státní správu 

Seznam možných modulů informačního systému není komplexní. Jistě si mnozí z vás vzpomenou na 
další oblasti a další aplikace, které podporují vaši pedagogickou nebo administrativní činnost. 

   

http://www.skolaonline.cz/Home/tabid/41/articleType/ArticleView/articleId/2105/Stahnete-si-a-pouzivejte-novou-verzi-aSc-Rozvrhu.aspx
http://www.skolaonline.cz/Home/tabid/41/articleType/ArticleView/articleId/2105/Stahnete-si-a-pouzivejte-novou-verzi-aSc-Rozvrhu.aspx
http://www.pachner.cz/bakalari/bakalari.htm
http://www.dmsoftware.cz/
http://www.iskola.cz/index.php?name=8
http://www.alis.cz/relax/index.jsp
http://www.mp-soft.cz/index.php?id=sas%2Fmain
http://www.skolaonline.cz/


Vývoj informačního systému         

Po nastudování této kapitoly si budete schopni představit, jak jsou samotné systémy vyvíjené, 
přestože si je dnes jednoduše zakoupíme na trhu a nainstalujeme, v jiném případě uzavřeme smlouvu 
s dodavatelem, který typový software nainstaluje, provede konverzi dat, nastaví konfigurační 
parametry a předá systém k užívání. 

Softwarové inženýrství 
Softwarové inženýrství je vědecká disciplína, která se zabývá specifikací, vývojem, řízením a 
údržbou informačních systémů. Jinými slovy, softwarové inženýrství se soustřeďuje na všechny 
aspekty výroby software. Softwarové produkty obsahují vyvíjené programy a související 
dokumentaci. Softwarový proces se skládá z aktivit, které jsou součástí životního cyklu vývoje. 
Základní aktivity jsou specifikace, vývoj, ověření a rozvoj produktu. Metody jsou organizovaný způsob 
tvorby software. Obsahují doporučení pro procesy, které mají být dodržovány, notace, které mají být 
používány, pravidla pro popisy a dokumentace a příručky. Mějte na vědomí, že softwarové 
inženýrství je inženýrská profese s odrazem na společnost. Nejsou to jen technické záležitosti ale 
také psychologické a manažerské. 

Základní principy softwarového inženýrství 
Softwarové inženýrství se vyznačuje 5 základními principy: 
1. Princip abstrakce a modelování 
Hlavním důvodem tohoto principu je snaha o rozdělení zkoumané problematiky na mentálně 
zvládnutelné části a pohled na data a funkce nebo pracovní postupy s nadhledem bez uvažování o 
technologických aspektech. 
2. Princip iterace 
Problematika se řeší postupně, po částech, krocích, vše je rozděleno, časově, finančně i personálně, 
jednotlivé iterace jsou ověřené a schválené. 
3. Princip strukturování 
Vychází z předchozího předpokladu, problematika strukturovaná do částí, podle použité metodiky. 
4. Princip životního cyklu 
Celý vývojový proces je podřízen předen vymezeným etapám, jejichž posloupnost je dodržována. 
5. Princip automatizace 
Snahou vývojářů je všechny etapy podpořit softwarem (CASE nástroje nejrůznější složitosti a 
komplexnosti). 

Charakteristiky softwarového produktu 
Existují čtyři základní skupiny atributů, které bychom měli očekávat a požadovat od dobrého 
softwarového produktu (v závislosti na typu aplikace). Většina metod, nástrojů a technik 
softwarového inženýrství jsou navrženy pro podporu tvorby systémů s těmito charakteristikami. 
Udržovatelnost 
Software by měl být napsán tak, aby odpovídal měnícím se požadavkům zákazníků. Je to kritický 
atribut, protože změny software jsou neočekávané v souvislosti se změnou podnikového prostředí. 
Provozní spolehlivost 
Provozní spolehlivost software má řadu charakteristik, včetně věrohodnosti a bezpečnosti. 
Provozně spolehlivý software by neměl být příčinou fyzické nebo ekonomické škody v případě chyby 
systému. 
Výkonnost 
Software by neměl využívat nehospodárně systémové zdroje jako je paměť nebo procesor. 
Výkonnost tedy zahrnuje citlivost, dobu odezvy, rychlost použití paměti atd. 
Použitelnost 



Software musí být použitelný bez nepřiměřeného úsilí typem uživatele, pro kterého byl navržen. To 
znamená, že by měl mít vhodné uživatelské a adekvátní dokumentaci. 

Další charakteristiky aplikačního software (softwarového produktu) 
Co je důležité pro výběr vhodného aplikačního softwaru vědět? 
Moderní charakteristiky softwarových balíků 

 Produkt a jeho tvůrce - obsahová orientace firmy, personální struktura, počet pracovníků 
vývojářů nebo post implementační podpory, cenová nabídka, možnosti přizpůsobení SW 
jazykové nebo legislativní (podle referencí u jiných zákazníků). 

 Architektura a funkcionalita - oblasti pokrytí funkcemi systému, vazby mezi moduly, datová 
rozhraní, možnost připojení jiného systému, správa a monitorování provozu, on line 
dokumentace atd. 

 Provozní prostředí - vymezení SŘBD, orientace na OS, orientace na HW pokud existuje. 

 Služby - údržba ASW, hot -line, projekční služby (analýza, úpravy, prototypy, customizace, 
testování integrací - kdo, jak, za jak dlouho, za kolik), školící služby, konzultační služby, 
monitorovací služby, optimalizace konfigurací). 

 Další vlastnosti ASW - možnosti customizace, jazykové prostředí, dokumentace ASW, audit 
ASW, ISO 9000. 

Etapy vývoje IS 

Životní cyklus vývoje softwarového produktu (informačního systému) 
Proces tvorby softwarového produktu je v softwarovém inženýrství nazýván životním cyklem 
vývoje. Ten začíná prvotním nápadem něco řešit nebo vylepšit pomocí IS/ICT v souladu s informační 
strategií podniku a končí likvidací produktu a výměnou za produkt jiný. Tato na první pohled 
jednoduchá definice v sobě skrývá mnoho dalšího a složitějšího. 

Etapy životního cyklu vývoje 
Životní cyklus vývoje SW obsahuje zhruba tyto etapy: 

 Specifikace problému - úvodní studie, neformální a formální specifikace 

 Analýza - logický model 

 Návrh - technologický model 

 Implementace - implementační model 

 Zavedení a testování produktu, dokumentace 

 Provoz, údržba a rozvoj produktu 
Každá tato etapa je podložena metodickými doporučeními, metodami, postupy, kontrolami a částmi 
dokumentace.  
V dalším textu se budeme jednotlivými etapami zabývat podrobněji. 
Specifikace problému - úvodní studie, neformální a formální specifikace 
Cílem této etapy je posoudit realizovatelnost projektu a stanovit základní koncept systému, resp. 
Vybrat z více alternativ a odhadnout náklady a přínosy projektu. Výsledkem je několik klíčových 
úvodních dokumentů, jako je zadání projektu, specifikace požadavků (viz. dále), koncept a plán 
vývoje systému a plán testování, úvodní studie. Úvodní studie je závěrečný dokument etapy, 
obsahuje vybranou alternativu řešení a obsahuje úplnou dokumentaci pro vývoj systému. 
Globální a detailní analýza a návrh 
V analýze je tvořen abstraktnější model, návrh je více technologicky konkrétní. Globální analýza 
zpodrobňuje základní požadavky na systém z předchozí etapy. Požadavky jsou podrobně popsány 
jak požadavky funkční tak datové, je určena jejich priorita, je vytvořena struktura systému. V analýze 
se tvoří konceptuální modely, jsou to hrubé návrhy funkcí a datových struktur, je ověřena jejich 
platnost a správnost a především úplnost. 



Návrhová část je podpořena hrubou verzí technologického modelu pro zvolenou variantu 
technického a programového vybavení, tzv. výchozí technologický model systému. V detailní analýze 
a návrhu se detailizují předchozí modely až na úroveň, kdy je možné takový systém implementovat. 
Navíc dochází k návrhu uživatelského rozhraní. Výsledkem jsou detailní konceptuální modely funkcí 
a dat, musí být úplné a konzistentní, je vytvořen úplný technologický model systému, který vychází z 
globální analýzy. Obsahuje detailní návrh architektury systému, včetně popisu rozhraní a 
uživatelských obrazovek, v datovém modelu jsou detailizovány struktury dat (typy, délky, přesnost, 
počáteční a konečné hodnoty...). 
Implementace 
Realizace detailního návrhu v implementačním prostředí, včetně testování (viz dále), tvorba a 
ladění programů, úpravy nakoupených typových produktů. V této etapě se tvoří programová 
dokumentace a rovněž uživatelská příručka v tištěné nebo elektronické podobě. Nedílnou součástí 
této etapy je příprava pro konverzi dat, nebo příprava materiálů, ze kterých se data budou do 
databází vkládat. 
Zavádění 
Cílem je instalace technického a programového vybavení, konverze stávajících dat, pořízení a 
doposud v papírové formě, vytvoření provozních pokynů a zaškolení uživatelů. Vše by mělo být 
provedeno tak, aby přechod na nový systém v organizaci byl pokud možno rychlý a bezpečný, pro 
uživatele co nejméně náročný. Zpočátku vše funguje ve zkušebním provozu (pomoc uživatelům 
osobní, horké linky, příručky, sledování zkušebního provozu, opravy chyb). Jde o problematickou a 
kritickou část životního cyklu. Teprve po ověření vhodnosti systému pro běžný provoz a provedení 
všech schvalovacích testů je dokončena implementace. 
Provoz, údržba a rozvoj 
Cílem je zajistit bezproblémový provoz, průběžné aktualizace, zajištění bezpečnosti dat, údržba 
nejen programového systému ale také aktualizace dokumentace a realizace změn. 

Etapy vývoje IS 2 

Od specifikace požadavků k analýze informačního systému 
Analýze předchází Specifikace požadavků (klíčový moment, kdy dochází ke styku uživatele s 
řešitelem a ti musejí najít společný jazyk). V etapě specifikace požadavků se ještě většinou 
nemodeluje. Výsledkem je Specifikační dokument, který slouží jako podklad pro další práci 
vývojového týmu (mívá právní platnost, je součástí smlouvy).  
Stanovuje: 
•      cíl řešení, požadovaný výsledek, 
•     podrobně dokumentovaný cílový stav, aby bylo možné posoudit, zda implementace stavu 
dosáhla, 
•      parametry jako cena, přínos, podmínky dodání.. 
Evidence a analýza a stanovení priorit požadavků na informační systém je klíčová činnost, oprava 
jejíchž nedostatků je velmi nákladná. Specifikace se vytváří na základě požadavků od uživatele ( těch 
je mnoho, jsou nejednoznačné, často jdou proti sobě, nebo se během vývoje mění).  
Neformální specifikace (někdy nesprávně nazývaná Úvodní studie), zadání projektu. 
Stručný popis budovaného systému, spíše popis problémové domény, včetně předpokládaných rizik. 
Rozsahem maximálně na 1 stranu textu, vytvoří odběratel nebo-li firma, která projekt zadává a 
financuje. 
Formální specifikace (někdy už ve formě smlouvy) 
Detailnější popis požadavků strukturovaný na funkční a nefunkční požadavky. Může to být i několik 
stran textu, vytvoří jej odběratel, který provede mapování a průzkum požadavků ve firmě, detaily na 
schůzkách s klíčovými uživateli, na sezeních a při konzultacích. Na tvorbě tohoto dokumentu se často 
podílí i konzultanti ze strany dodavatele. 
 



Specifikace požadavků probíhá ve čtyřech krocích: 
1. Neformální specifikace 
2. Formální specifikace 

 funkční specifikace 

 specifikace nefunkčních požadavků 

 požadavky na řešení (podmínky dodání, programovací jazyk + vývojové prostředí, požadavky 
na standardy) 

 požadavky na výrobek (přenositelnost, spolehlivost, použitelnost, efektivita - požadavek na 
výkon a paměť) 

 vnější požadavky (legislativní požadavky, peníze, org. struktura). 
3. Prověření (validace) požadavků 

 prověření konzistentnosti, úplnosti a reálnosti požadavků 

 prověření potřeb uživatele. 
4. Specifikace uživatelského vzhledu 

 princip prvořadosti uživatele 

 princip jednotnosti 

 princip vlídnosti. 
  



Školní web a jeho náležitosti     

Ochrana soukromí 
Návštěvníky školních webů nemusí být pouze lidé, kteří mají dobré úmysly. Deviantní jedinec s 
pedofilními sklony při procházení školního webu narazí na hromadnou fotografii třídy. Podle obrázku 
si vyhlédne oběť a v seznamu žáků pod obrázkem se dozví její jméno. Na stránce třídy vytvářené 
aktivním tatínkem si přečte několik příhod ze školních i víkendových akcí, prohlédne si další fotografie 
rozjařeného dítěte v různých situacích. Mimoděk se dozví koníčky oběti a její přezdívku. Na školním 
webu si zjistí, jaký má oběť rozvrh. V přehledu suplování den, kdy třídě oběti výjimečně odpadne 
poslední hodina, a tudíž je pravděpodobné, že na ni nebude nikdo po vyučování čekat. Pak už si stačí 
počkat před školou... 
Na některých webech tříd lze dokonce nalézt odkazy na osobní stránky žáků, které si děti vytvářely v 
hodinách informatiky. Z takových stránek lze jednoduše získat e-mailovou adresu, mobilní telefon a 
občas i adresu bydliště. Pravděpodobnost, že se nás přímo dotkne výše popsaný případ, je naštěstí 
malá. Zneužít informace na webu může ale i někdo, kdo to jinak myslí s dítětem dobře. Sám jsem zažil 
případ, kdy otec hledal své dítě, které bylo soudně přiděleno matce, a otec se s ním dle rozsudku 
nesměl stýkat. Škola neměla právo jej otci po skončení družiny vydat. Byla na to předem upozorněna. 
Matka se dokonce snažila zabránit, aby otec zjistil, do které školy dcera chodí. Otec obcházel školy a 
na svoji dceru se vyptával. Kdyby se místo toho podíval na školní stránky, zjistil by, že jeho dcera se 
díky své šikovnosti dostala do školní fotogalerie, když přebírala cenu v obvodní soutěži. Fotografie 
spolu s kopií uděleného diplomu ji jasně identifikovaly. 

Legislativa 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, naposledy novelizovaný v roce 2004 , hovoří ve třetím 
odstavci § 1 2 tak, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez 
svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely 
a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v 
rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Tuto formulaci lze pojmout velmi zeširoka a poskytuje 
prostor pro možné spory. Hlavní zásady bezpečného školního webu lze shrnout do několika bodů: 

 Chraňte soukromí žáků. Na webu se nesmí objevit žádné osobní informace jako telefon, e-
mail, adresa dítěte nebo rodné číslo. 

 Nezveřejňujte fotografie se jmény. Na stránkách nesmí být možné děti identifikovat. Je 
tedy možné zveřejnit jméno žáka, ale na stejné stránce nesmí být jeho fotografie. Nebo je 
možné zveřejnit fotografii, ale beze jména. Tyto dva údaje by si návštěvník neměl mít 
možnost nijak spojit dohromady. 

 Dbejte na vhodné pojmenování obrázků. Obrázky dětí nepojmenovávejte jejich jmény. 
Jména nevkládejte ani do popisků obrázku v jazyce (X)HTML jako je <title> nebo <alt>. 

 Vyžádejte si souhlas rodičů. Chystáte-li se zveřejnit na stránkách fotografie žáků, opatřete si 
před jejich vyvěšením písemný souhlas rodičů. Stejný souhlas byste měli mít i pro vývěsky 
nebo časopis. 

 Upřednostňujte hromadné fotografie před portréty. Bezpečnější je zobrazit hromadné 
fotografie pracujících žáků ve třídě než fotografie, na kterých jsou detailně zabrány jednotlivé 
děti. 

 Kontrolujte odkazy a reklamu. Často prověřujte, zda všechny odkazy vedoucí ze školní 
prezentace nevedou na stránky s nevhodným obsahem. Jste-li nuceni umisťovat na stránky 
reklamu (což je samo o sobě velmi nevhodné), zajistěte, aby neměla sexuální nebo jiný, pro 
děti nevhodný charakter. 

 Veďte žáky ke správnému chování na síti. Než začnou žáci pracovat s Internetem, měli by se 
dozvědět o nebezpečích, která jim mohou hrozit, znát zásady, jak jim předcházet, a pravidla, 
jak v takovém případě reagovat. To se týká i pravidel tvorby a publikování webových 



stránek, které mohou žáci ve škole vytvářet, například v předmětu informatika nebo v 
různých mezipředmětových projektech. 

Mít poutavý, informačně bohatý web na jedné straně a dodržovat autorská práva a nevystavovat 
žáky nebezpečí na straně druhé. Tuto rovnováhu lze udržet, ale je k tomu třeba přistupovat s určitou 
obezřetností.  

Autoevaluace webu - kritéria hodnocení 
Na webové stránce http://ondrej.neumajer.cz/skolniweb/aea/online/index.php?pg=step0, jejímž 
autorem je Ondřej Neumajer, najdete autoevaluační test pro webové stránky vaší školy. Jednotlivá 
hodnotící kritéria jsou stylizována tak, aby byla návodná a jednoznačně poukazovala na vlastnosti 
dobrého školního webu. Použitá kritéria se týkají obsahu a provedení školních stránek a zároveň 
nastavení procesů, které dlouhodobě zajistí funkčnost webu a validitu podávaných informací. 
Čtyři tématicky zaměřené sekce jsou děleny do konkrétních očíslovaných kritérií. Za splnění 
požadavku každého kritéria je možné získat maximálně 5 a minimálně 0 bodů. Poslední pátá sekce 
umožňuje získat bodové bonusy nebo penalizace. Celkové bodové skóre by mělo vypovídat o úrovni 
kvality školního webu. Samotný proces evaluace, kdy autor webu prochází jednotlivá hodnotící 
kritéria a konfrontuje je s výsledky vlastní práce, může být mnohdy cennější a užitečnější, nežli 
dosažené závěrečné skóre. 

Zadání 
Projděte autoevaluační test z této kapitoly, nebo z uvedené webové adresy a zhodnoťte webové 
stránky vaší školy. 
Naše škola: Dobrý školní web 
Autoevaluace webových stránek www.psjg.cz — výsledek 
Bodové hodnocení: 
79 Slovní komentář: Dobrý školní web 
Takto ohodnocený školní web patří k k té lepší části školních webů na českém Internetu. Web hraje 
důležitou roli v komunikaci s klienty školy a zároveň je vytvářen nadšenými lidmi, kteří si uvědomují 
význam a možnosti elektronické komunikace. K dokonalosti postačí věnovat se oblastem, ve kterých 
jste nezískali plný počet bodů. 
Silné a slabé stránky 
Mezi silnými stránkami jsou kritéria, která jste ohodnotili 5 a 4 body, mezi slabými jsou kritéria s 1 a 0 
body. 
Silné stránky 

 Výsledky hodnocení školy 
 Žákovské a studentské práce 
 Fotografie 
 Komunikace, interaktivita a zpětná vazba 
 Publikování obsahu 
 Redakční rada 
 Aktualizace a zařazování novinek 
 Frekvence revizí a validita informací 
 Použitelnost 

Slabé stránky 
 Školní vzdělávací program 
 Přihlášení k odběru informací 

  
 
  

http://ondrej.neumajer.cz/skolniweb/aea/online/index.php?pg=step0


Bezpečnost na Internetu, pravidla komunikace na chatu, sociálních 
sítích…            

Zabezpečením k bezpečnosti 
V této kapitole se dozvíte, co znamená, když se řekne "vir" a jak se proti virům bránit. Další 
problematikou jsou nevyžádané zprávy a jejich rozlišení, kterým zprávám věnovat intenzivnější 
pozornost a které naopak akceptovat. 

Základní poučení o spamech, hoaxech 
Nevyžádaná pošta nebo-li Spam je v dnešní době až 90% ze všech kolujících e-malů. Pokaždé když se 
zapojíte či zaregistrujete do nějakého veřejného fóra, diskuzní skupiny, chatu či do nyní již běžné 
sociální sítě a vyplníte zde svou e-mailovou adresu, dozajista se stanete příjemcem spamu. Z webů 
jsou stahovány pomocí speciálních softwarů veškeré e-mailové adresy a následně jsou využívány k 
rozesílání této pošty. Většina firem, které se zabývají touto činností, sídlí bohužel ve státech, kde 
legislativa nepostihuje tuto problematiku a proto je v mnohých případech snaha o zabránění 
provozování této činnosti problematická. 
Spam je nejčastěji naplněn pochybnými finančními převody, pornografickými materiály, 
farmaceutickými výrobky atd. Častokrát zde nalezneme i nevhodné přílohy. Zároveň tato pošta 
může být naplněna škodlivým softwarem. Ve většině případů je účelem této pošty oklamat 
příjemce. 
Hoax je synonymum pro šíření falešných poplašných zpráv, které varují například před 
neexistujícím nebezpečím typu “ICQ od 1.1. za peníze”. Jak poznat takový hoax? Texty hoaxu 
obsahují typicky stručný a výstižný popis smyšleného nebezpečí, ničivé účinky daného problému, 
falešné potvrzení nějakými smyšlenými důvěryhodnými zdroji a výzva k dalšímu šíření zprávy. Jako 
základním podezřelým aspektem těchto zpráv je žádost a další rozesílání. Taktéž se v této 
problematice jedná o různé druhy petic a falešné prosby o pomoc. Hoaxy škodí nejen tím, že 
publikují smyšlené zprávy, ale taktéž zbytečně zahlcují a zatěžují linky a servery, škodí jiným 
důvěryhodným společnostem a vyzrazují důvěrné informace. Důležité je dávat si pozor na 
automatické podpisy v případě, že přepošlete danou zprávu. Mnohdy se stává, že k této falešné 
zprávě je automaticky připojen Váš podpis a vy se automaticky stáváte autorem této poplašné 
zprávy. Následky pak bohužel nese podepsaný. Více zajímavých informací o hoaxech na 
stránkách http://hoax.cz/. 

Jak fungují SPAM filtry 
Filtraci spamů můžeme dělit do dvou skupin a to na filtraci dle způsobu dopravy a filtraci dle 
obsahu dopisu. Každou z těchto dvou skupin lze dále rozdělit na další dvě podskupiny. 
Filtrace dle způsobu dopravy: 

 Blacklisting 
 Greylisting 

Filtrace dle obsahu dopisu: 
 Filtry založené na pravidlech 
 Filtry založené na učení 

Blacklisting při rozhodování zda dopis je nebo není spam využívá tzv. Blacklistů v kterých jsou uloženy 
adresy, lépe řečeno IP adresy odesílatelů spamu. V případě, že spamfiltr zjistí, že odesílatel 
příchozího e-mailu figuruje na Blacklistu, je zpráva od něj okamžitě blokována, což má za následek 
zablokování doručení zprávy již při SMTP relaci. 
Greylisting pracuje stejně podobně jako Blacklisting. Při příchodu pošty rozhoduje taktéž podle IP a 
e-mailové adresy odesílatele, avšak provádí to dynamicky a stále udržuje databázi, zda má být pošta 
doručena či nikoliv. Tento typ filtrů se využívá především jako předvoj pro filtrování dle obsahu a 

http://hoax.cz/


velmi zvyšuje jeho účinnost. Nevýhodou tohoto filtru je občasné zdržení dopisu a možnost, že 
dopisy přijdou v jiném pořadí, než byly odeslány. 
Často využívanou službou je filtrace dle obsahu dopisu. Filtrace založené na pravidlech vyhledávají 
typické rysy spamů a datových chyb. Například často užívaná slova jako je “viagra” a slovní spojení. 
Co se týče datových chyb, jedná se například o datum odeslání v budoucnosti, nedovolené znaky v 
hlavičce apod. Tyto rysy jsou bodově hodnoceny a na a na základě hodnocení buďto e-mail projde 
filtrem nebo neprojde. Veškeré rysy filtru jsou definovány pravidly, které je nutno pravidelně 
aktualizovat. Vytváření a údržba tohoto filtru není určena běžným uživatelům. 
Filtry založené na učení neboli bayesovské filtry pracují s moderní umělou inteligencí. Pokud se filtr 
nachází v režimu učení, předává se mu pošta, která je explicitně označena jako spam a filtr 
následně z těchto zpráv uloží informace do své databáze. Text e-mailu je ve většině variant rozložen 
na jednotlivá slova a ověřuje se pravděpodobnost, zda dané slovo je typické pro spam. V případě 
režimu rozpoznávání filtr vezme veškeré nastřádané informace a zjišťuje pravděpodobnost, zda 
příchozí pošta je či není spam. Výpočet pravděpodobnosti probíhá pomocí matematického vzorce od 
matematika Bayese. Tato metoda je určena i pro běžnou laickou veřejnost, jelikož proces učení lze 
jednoduše aktivovat. Tyto filtry jsou jednou z nejúčinnějších metod pro filtrování pošty. 
Nejúčinnějším a nejpoužívanějším filtrem na filtraci pošty je filtrování založené na učení. Dobré je 
taktéž využívání Blacklistů k zakázání příchozí pošty ze známých spamových serverů. 

Co dělat, aby se mi spam vyhnul? 
Zde je pár rad jak se chránit před příchozím spamem: 

 Neotvírat poštu od neznámých lidí - Informujte a naučte své děti a kolegy, aby neotvíraly 
příchozí poštu od lidí, které neznají a to včetně příloh. Ukažte jim, jak zablokovat odesílatele, 
od kterého nechcete přijímat poštu a sdělte jim, že je vhodné nevyžádané e-maily mazat. 

 Filtry spamu - poskytovatelé e-mailových adres ve většině případů nabízejí možnost spuštění 
protispamové ochrany. Konkrétní informace o této službě naleznete u svého provozovatele 
poštovního serveru. Vhodné je však jednou za čas zkontrolovat složku se spamovými e-maily, 
zda v této poště neskončila některá neškodná standardní zpráva. 

Shrnutí: Využívejte ve svém poštovním klientovi filtr spamů a snažte se svou emailovou adresu 
neuvádět na nedůvěryhodných webech. Nepřijímejte poštu a přílohy od neznámých, především 
zahraničních odesílatelů. Při přijetí přílohy ji zkontrolujte antivirovým programem. 

Surfování 
K nalezení požadovaných stránek je dobré využívat kvalitního vyhledávače (např.: www.google.cz). I 
když se však jedná o kvalitní vyhledavač od renomované společnosti, vyhledavač vyhledá to, co do 
něj uživatel zadá a nelze zcela odfiltrovat nevhodný obsah. Vyhledávání probíhá na základě 
klíčových slov a i nenápadné slovo Vás může zavést na nebezpečný web. Ptáte se jak zabránit 
zobrazování nevhodného obsahu? 
Řiďte se následujícími kroky: 

 Vytvořte vlastní účet každému uživateli a nastavte individuálně každému uživateli rodičovský 
zámek 

 Zjistěte možnosti Vašeho internetového prohlížeče, co se týče blokace nevhodného obsahu v 
rámci funkcí ochrany rodiny 

 Nechte vyhledávat své děti ve vyhledávačích, které jsou určené pro děti 
(např.: www.kids.yahoo.com) 

 Vytvářejte oblíbené položky v prohlížeči nejmladším členům rodiny 
 V případě, že využijete konkrétní nastavení pro rodiče, může dojít i k nechtěné blokaci 

běžných nezávadných webových stránek. S touto variantou je nutno počítat. 
Shrnutí: 
V případě, že narazíte na webové stránky s nevhodným či nelegálním obsahem, nahlaste jejich 
existenci těchto stránek na národní internetovou horkou linku (http://www.horkalinka.cz). Vytvářejte 

http://www.google.cz/
http://moodle.ictkoordinatori.cz/file.php/405/13/www.kids.yahoo.com
http://www.horkalinka.cz/


mladším členům rodiny oblíbené položky v internetovém prohlížeči. Využívejte možnosti rodičovské 
kontroly v prohlížeči a v operačním systému. 

Zabezpečení domácnosti 
Na internetu nikdy nevíte, co Vás čeká. Rozvoj v internetu v posledních letech šel mílovými kroky. 
Nyní se nejedná již pouze o zdroj informací, ale taktéž o komunikační prostředek. Bohužel těchto 
prostředků využívá kromě běžných uživatelů i skupina tzv. hackerů. Setkáme se zde i se spoustou 
nežádoucích vyskakovacích oken nebo počítačových virů. Proti všem těmto aspektům je nutno 
počítač a data v něm chránit. Nevhodný kód (malware) však můžete do počítače získat i jinou cesto, 
např. z USB disku nebo CD-ROMu. Jak se vyhnout těmto problémům si řekneme v následujících 
podkapitolách. 

Viry, spyware a další nebezpečné programy 
Tyto viry se šíří bez vědomí uživatele a v mnoha případech jsou vloženy ve spustitelných souborech či 
dokumentech. Tyto zákeřné softwary jsou jedním z druhů tzv. malwaru. Některé viry mohou mít pro 
počítač zničující následky, jiné mohou uživatele pouze obtěžovat či zneužívat prostředky počítače. 

Počítačové viry a jejich členění 
Viry podle umístění nákazy 
Bootviry - napadají zaváděcí oddíl disků. 
Souborové viry - vytvářejí nové či modifikují existující spustitelné soubory (speciálním případem jsou 
skriptové viry či makroviry). 
Adresářové viry - modifikují tabulku adresářů 
Viry podle umístění v paměti 
Rezidentní viry - vir je po spuštění umístěn rezidentně v paměti a není závislý na běhu případného 
hostitele. 
Nerezidetní viry - pro spouštění využívá svého hostitele (např. jiný program). 
Viry podle chování 
(Sub)Stealth viry - maskují své skutečné chování. 
Polymorfní viry - modifikují tělo vlastního kódu. 
Retroviry - napadají antivirové programy. 
Armored - obalový kód předstírá jejich jiné umístění. 
Viry podle použití 
V oběhu - viry, které škodí mezi uživateli. 
ZOO viry - neměly by opustit počítačové výzkumné laboratoře. 
Viry podle času projevu 
Okamžitá aktivace po vstupu do systému. 
Aktivace k určitému datu (Michelangelo). 
Aktivace úkonem (stisk klávesové zkratky či nějakého grafického prvku). 
Generické viry - založeny na podobném základu (modifikace za účel obelstění slovníkové metody 
antivirových programů). 

Spyware 
Spyware je další z řady nežádoucích programů, který odesílá soukromá data majitele počítače 
prostřednictvím internetu. V mnoha variantách tohoto nežádoucího programu dochází k odesílání 
hesel, čísel kreditních karet nebo k tvorbě spyware funkcí jako jsou například zadní vrátka do Vaše 
operačního systému. Spyware programy jsou šířeny většinou jako součást sharware. Při instalaci 
sharware programu může dojít také k instalaci spyware. Spyware spadá stejně jako počítačové viry 
do skupiny Malware, tedy pod programy, které na počítači pracují bez vědomí uživatele a zhoršují 



jeho funkčnost či ho dokonce i poškozují. Programy tohoto druhu představují pro běžné uživatele 
velkou hrozbu. Zabezpečení počítače je velmi důležitým krokem k ochraně počítače a veškerých dat.  

Základy sebeobrany proti malwaru 
Antivir je Vaší hlavní obranou proti nakažení vašeho počítače z venkovních zdrojů. K této obraně 
využívá širokou škálu metod. Jednou ze známých metod je tzv. “rezidentní ochrana”, která hlídá 
všechny spuštěné programy a otevírané dokumenty. Další z metod ochrany Vašeho osobního 
počítače antivirem je kontrola příchozích e-mailů a v neposlední řadě kontrola soborů uložených na 
pevném disku a externích zdrojích, operační paměti a registrů systému. 
Dalším krokem k úspěšné ochraně je pravidelná aktualizace operačního systému včetně instalace 
nejnovějších updatu a Service Packů (dále jen SP). Tyto SP obsahují celou řadu zabezpečovacích 
záplat a mnoho vylepšení. Aktuální verze systému je dobrým základem k odražení možných 
budoucích problémů. Třetí částí ochrany by měl být Firewall. Jedná se o program, který v uvozovkách 
sedí mezi Vaším počítačem a okolním světem. Úkolem tohoto programu je zajištění bezpečného 
provozu mezi těmito dvěma body. Firewall filtruje a monitoruje pohyb datových paketů na síti. 
Využívá se především jako bezpečnostní hranice mezi Vaším počítačem a internetem. Umožňuje 
kontrolu toku dat mezi Vašimi aplikacemi a internetem a v případě, že se mu některý datový tok zdá 
podezřelý, zablokuje ho, nebo na tuto skutečnost upozorní uživatele. Firewall v osobním počítači 
nazýváme osobním nebo personálním firewallem. Ochranný faktor vašeho počítače taktéž ovlivní 
kvalita internetového prohlížeče. Obdobně jako u operačního systému je i prohlížeče vždy nutno 
provádět pravidelné aktualizace. 
Jak se chránit proti Spywaru? Neprohlížejte podezřelé stránky a stránky s nevhodným obsahem. Při 
prohlížení internetu používejte bezpečný internetový prohlížeč. Vyzkoušejte odstranění spywaru 
pomocí antispyware programu. Jak již bylo řečeno, aktualizujte systém a využívejte firewall. 
Shrnutí: 

 Zabezpečte svůj počítač firewallem, antivirovým a anti-spywarovým softwarem. Pravidelně 
tento software aktualizujte. 

 Zkontrolujte nastavení jednotlivých ochranných funkcí antiviru a operačního systému. 
 Kontrolujte, zda je Váš operační systém aktuální, instalujte nejnovější updaty a SP. 
 Provádějte pravidelné aktualizace internetového prohlížeče a nastavte a optimalizujte si 

nastavení ochrany prohlížeče. 

Domácí počítač 

Domácí počítač může sloužit jako výborný nástroj nejen pro hraní her a odpočinek, ale jako užitečný 
zdroj pro vzdělávání celé rodiny. Avšak pokud chcete ochránit bezpečí jak svoje, tak i těch 
nejmladších, je velice důležité umístění počítače v domácnosti. Vhodné je umístění v některé ze 
společenských místností domácnosti a stanovení podmínek provozu počítače (např.: jak dlouho 
mohou trávit dobu na internetu). Musíme však brát na vědomí, že děti v dnešní době mohou mít 
přístup na internet jak ve škole, tak i u svých kamarádů. Důležité je proto stanovení pevných 
bezpečnostních pravidel, která budou platná jak v domácnosti, tak i mimo ni. 
Shrnutí: 

 Využívejte nástroje pro rodičovskou kontrolu obsahu, činností a přístupu, a to především v 
emailovém klientu a internetovém prohlížeči. Nástroje pro rodičovskou kontrolu jsou 
nabízeny často jako součást Vašeho operačního systému. 

 Vytvořte svým dětem vlastní uživatelské účty a nastavte ochranu na nejvyšší úroveň (v 
menu prohlížeče položka “Možnosti”) 

 Pokud zjistíte, že Vaše děti surfují doma na internetu, přisedněte k nim a v rámci posílení 
důvěry zahajte diskuzi k této problematice. 

 Nezapomínejte, že stanovená pravidla se týkají jak Vašich ratolestí, tak i Vás samotných. 



Komunikace - bezpečnostní pravidla 
NEPROZRAZUJTE PŘÍLIŠ 
Osobní údaje, jako je adresa, telefonní číslo, čísla messengerů jako je třeba ICQ jsou před cizími lidmi 
tajné!  
ZŮSTAŇTE NEDŮVĚŘIVÝ 
Ve skutečnosti, nemusí být každý přesně tím, za koho se vydává na Internetu. Nemůžeš proto nikdy 
vědět, kdo se schovává za nevinnou přezdívkou. Každý pátý člověk se na internetu vydává za někoho 
jiného. Pozor na setkání s lidmi, které znáš jen z internetu. 
Nastavení bezpečnosti je sice velmi důležité ale v chatech a v sociálních sítích není příliš využívané!  
Zjistěte si, jak můžete nastavit ochranu soukromých údajů v chatu a v sociálních sítích. Může vás to 
ochránit před nepříjemnostmi, kdy někdo úplně cizí zjistí třeba vaše telefonní číslo nebo adresu.  
NESTYĎTE SE ZEPTAT 
Když se vám na internetu přihodí něco nepříjemného, někdo vás obtěžuje nebo nadává, nebojte se 
svěřit přátelům nebo se obrátit na policii. Některé případy mohou být za hranicí zákona. 

Vytváření profilu 
Jak se správně prezentovat, abychom se nestali obětí kyberšikany, sextingu či kybergrooming. 
Důležité je, uvědomit si, kdo všechno náš profil může vidět. Na stránkách jako Libimseti.cz, ukazse.cz, 
rande.cz, xchat.cz, lide.cz, si může naše profily prohlížet téměř kdokoli bez omezení. Proto je třeba si 
promyslet, jaké osobní informace zveřejníte. 
Prvním krokem při ochraně osobních informací je vytvoření bezpečného profilu. Pro různé online 
aktivity si vytvořte různé e-mailové účty. 
Heslo - k účtu vždy udržujte v tajnosti. Vysvětlete dětem, že informace o svých soukromých účtech 
nemají prozrazovat kamarádům, kteří by jejich důvěry mohli zneužít. 
Jméno - už jenom zveřejnit naše celé skutečné jméno se nedoporučuje. Pokud si nás bude chtít 
někdo najít, nasbírat o nás co nejvíce informací, bude začínat právě u jména. 
Profilová fotka - většina lidí má profilovou fotku zobrazující jejich obličej, kde jsou 100% poznat. 
Pokud si váš nepřítel dá tu práci a bude vás hledat v internetu dle fotky, tímto mu to usnadníte. Ale 
pokud jste na seznamce, chcete přece zaujmout na 1. Pohled. 
Fotky - pozor, Fotky na vašem účtu se mohou stát zbraní vašich nepřátel. Proto nedávejte na svůj 
profil fotky, které by vás mohli kompromitovat. 
Adresa - je to poslední co byste měli na internetu zveřejňovat. 
Škola/zaměstnání - obdobné jako s adresou. Všichni nemusí vědět, kde pracujete. 
E-mail - nedoporučuje se zveřejňovat na internetu, pokud se nechcete stát obětí spamu, který bude 
zasypávat vaši e-mailovou schránku nechtěnými e-maily. 
Telefonní číslo - nezveřejňovat. Může se stát, že vám začnou chodit reklamní sms, či volat reklamní 
agentury, v tom lepším případě. V horším vás budou obtěžovat různí devianti. Mobil máte téměř 
pořád při sobě. 
Ostatní - můžete se setkat s různými prvky. Př. Jazyk, vzdělání, příjem v kč. 
Mějte na paměti, že čím méně informací na internetu zveřejníte, tím méně budete mít problémů. 
Zveřejňujte pouze nejnutnější informace. Třeba informace nutné pro chod vaší firmy. 

Kontakt s lidmi 
Lidé, které potkáte online, nejsou vždy těmi, za koho se vydávají. Naučte své děti chránit si vlastní 
soukromí na internetu stejným způsobem, jako to dělají v neinternetovém světě. Určitě jim říkáte, jak 
se mají chovat k neznámým lidem v běžném životě, proč by se tedy neměly řídit stejnými pravidly i na 
internetu? Velkým lákadlem pro děti je možnost se s novými přáteli sejít, aniž by vám cokoli řekly. 
Děti si často neuvědomují, jak nebezpečná mohou taková setkání být a nepovažují je za 
problematická. Stávají se velmi snadnou obětí online groomingu (lákání na schůzky). Chcete-li mít 
jistotu, že vaše děti takto jednat nebudou, promluvte si s nimi o tomto jevu. Klíčem k řešení možného 
problému je dobrá komunikace. 



Fotografie a webkamery 
Fotografie patří mezi soukromé informace a pohyb digitálních fotografií po internetu je téměř 
nemožné ovlivnit. Je velmi jednoduché poslat je do oběhu po síti a měnit jejich podobu (tj. 
manipulovat s nimi). Jakmile byly jednou z počítače či mobilního telefonu odeslány, velmi obtížně se 
odstraňují, mohou dokonce zůstat online navždy! Měli byste zasílat své fotografie pouze lidem, které 
bezpečně znáte a kterým důvěřujete. 

Kybergrooming 
Etapy: 

1. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť 
2. Podplácení dárky či službami, budování kamarádského vztahu, získání diskriminujících 

materiálů 
3. Vyvolání emoční závislosti oběti na útočníkovi 
4. Osobní setkání 
5. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte, patologická manipulace oběti 

Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť 
Groomer předstírá, že rozumí problémům dítěte a pomůže mu je vyřešit. Groomer získává pozici 
dobrého kamaráda. 
Groomeři s dětmi často řeší citlivá témata: 

 manželské problémy 
 lidská sexualita 
 často také dětem ukazují pornografické materiály 

Útočník izoluje oběť. Často v této etapě získá e-mail či telefonní číslo dítěte, případně fotografii, 
kterou využije k vydírání. 
Verbální projevy: 

 rodiče ti nerozumí, já ano, mně se můžeš svěřit se svými problémy... 
 neříkej o tom ostatním dětem, žárlily by ... 
 neříkej o tom mamince...kdybys jí to řekl/a, nenáviděla by tě... 

Podbízení dárky či službami 
Groomer podplácí oběť různými dárky či službami: 

 Peníze 
 Mobilní telefon + kredit 
 Drahé hračky 
 Drahé oblečení 
 Počítačové hry a obecně technika 

Vyvolání emoční závislosti oběti na útočníkovi 
Groomer zná nejtajnější tajemství dítěte, dítě netuší, jak mocnou zbraň útočníkovi poskytlo. 
Děti pak často: 

 lžou rodičům o tom, jak a s kým tráví svůj volný čas, 
 nesvěřují se rodičům se svými problémy, 
 důvěřují groomerovi, který se pro ně stává důvěrníkem a exkluzivním přítelem. 

Groomer také využívá vydírání (ví důvěrnou informaci o oběti a vyhrožuje zveřejněním) 

Osobní setkání 
Pokud dosud nedošlo k osobnímu kontaktu groomera a oběti, ve fázi emoční (či jiné) závislosti 
pravděpodobně k nějakému druhu kontaktu dojde. Ten může být realizován procházkou v parku, 



návštěvou Zoo či kina, diskotéky či klubu, případně přímo návštěvou bytu groomera. Setkání může 
vést ke zneužití oběti (sexuální, zneužití pro terorismus apod.). 

Charakteristické chování cyber groomera 
 Cyber groomer je neobyčejně trpělivý 
 komunikuje se svou obětí i několik měsíců, někdy i přes rok, než se odhodlá zjednat se 

schůzku ve skutečném světě. 
 tváří se neobyčejně přátelsky 
 enormně se zajímá o rozvíjení vzájemného vztahu s vámi 
 bude chtít váš vztah udržet z větší části, pokud ne celý, v tajnosti 
 bude hovořit o láskyplném vztahu 
 bude hovořit o tom, že tento vztah bude pokračovat, jakmile se v reálném světě potkáte 
 často se bude v konverzaci s vámi bavit o významu skutečné lásky 
 do konverzace vkládá i témata sexuální povahy 
 často žádá o fotografie 
 vyžaduje cyber sex s použitím web kamery 

Obrana 
Kromě technických možností (možnost nahlásit potencionální grooming pomocí speciálních služeb 
integrovaných do chatu) či hlídání diskuzních fór moderátory je nejlepší obranou prevence = 
informování žáků a učitelů o tomto nebezpečí. Ta spočívá v dobré komunikaci rodičů a dětí a 
integrace této problematiky do vzdělání na ZŠ/SŠ. 

Desatero obrany pro žáky 
1. Důkladně přemýšlejte o ,,online přátelstvích" a konkrétně o těch, která se zdají být až moc 

perfektní na to, aby byla opravdová. 
2. Vždy si ukládejte kopie vašich rozhovorů a znovu čtěte staré rozhovory, abyste mohli 

rozpoznat jakékoliv nesrovnalosti v příběhu, který vám váš online přítel vyprávěl, např. 
změnu svého věku nebo dalších údajů 

3. Zvažte, proč po vás může někdo chtít, abyste udrželi vztah v tajnosti, nebo proč klade důraz a 
ptá se vás na otázky mimořádně osobního charakteru. 

4. Buďte zdrženliví, když se v konverzaci vyskytnou otázky sexuální povahy, a nebojte se říct ne 
cyber sexu. 

5. Nenechte se oklamat sliby naplňujícího, milujícího vztahu. 
6. Pamatujte si, že je vždy lepší neposkytovat své osobní informace lidem, které jste zrovna 

potkali v online prostředí, na chatu, při užívání ICQ, Skype apod. 
7. Online přátelství jsou nejlepší, když zůstanou online. Je naprosto v pořádku odmítnout osobní 

setkání tváří v tvář. 
8. Dobře si rozmyslete, jestli se necháte zlákat sliby a uvěříte tvrzení o úžasném vztahu a silném 

sexuálním opojení. Zvažte, zda nehledáte lásku na špatném místě. 
9. Sami si vytyčte své osobní hranice s ohledem na rozhovory o sexu a věřte svým rozhodnutím. 
10. Online přátelé by měli zůstat online přáteli. 

Sexting 
Sexting je složenina dvou anglických slov - „sex“ a „texting“. Texting tu charakterizuje posílání textů a 
obrázků prostřednictvím mobilního telefonu. O sextingu se mluví, když lidé sami sebe fotí v různých 
sexuálně dráždivých pozicích nebo polonazí apod. a obrázky potom rozesílají mobilním telefonem. 
Dospívající „sextují“, když chtějí někoho nalákat, chtějí projevit zájem anebo dát partnerovi najevo 
svou oddanost. Problém ale přijde ve chvíli, kdy jejich vztah skončí (a většina takových vztahů 
opravdu končívá). Bývalý partner, který má obrázky stále uložené v mobilu nebo v počítači, je může 



velmi jednoduše zveřejnit v sociální síti anebo je rozesílat emailem nebo mobilem. Podobných 
případů přibývá a některé z nich už dokonce skončily sebevražedným pokusem, kdy oběť neunesla 
ponížení způsobené zveřejněním jejích intimních fotografií. 

Proč se děje? 
Ve světě digitálních technologií, kde se každý materiál může donekonečna kopírovat, rozesílat a 
zveřejňovat například na Internetu, neexistuje možnost kontrolovat jeho šíření. Ani obrázky, které 
vaše dítě pořídilo a poslalo z oddané lásky, nejsou nikdy stoprocentně chráněny před lidmi, kteří se k 
nim neměli dostat. A to, že obrázek byl původně myšlen celkem nevinně, je úplně jedno. Když totiž 
začne něco takového kolovat mezi spolužáky, dítě se samozřejmě okamžitě stane terčem posměchu. 
Kromě toho ale rozesílání sexuálně laděných obrázků nezletilým je nezákonné a v některých zemích 
už proto dokonce zasahují i proti teenagerům, kteří takto šíří dětskou pornografii nebo obsah 
nevhodný pro mládež. 

Co dělat? 
Nečekejte, až k něčemu dojde: o důsledcích sextingu se svými dětmi mluvte preventivně. 
Samozřejmě, že diskutovat s teenagery o vztazích a sexu je nepříjemné, ale lepší je si promluvit, než 
později řešit nepříjemnou situaci, do které se může vaše dítě snadno dostat. 
Připomínejte svým dětem, že jak jednou obrázek odešlou, už nikdy ho nezískají zpět. Zeptejte se 
svých dospívajících dětí, jak by se cítily, kdyby se jejich intimní fotky dostaly k učitelům a rodičům a 
kdyby si je mohla prohlédnout celá škola. To jsou totiž věci, které se dějí úplně běžně. 
Mluvte se svými dětmi o tom, že existuje i něco jako vydírání s cílem získat jejich nahé fotky. Dejte 
svým dětem najevo, že pochopíte, když se stanou obětí vydírání, a že se vám s tím mohou bez obav 
svěřit. Vysvětlete jim, že nezáleží na tom, čím dotyčný vydírá: kdyby podlehly, ponížení před 
spolužáky i dospělými v okolí by bylo mnohem 
horší. 
Naučte teenagery nulové toleranci. Když jim někdo pošle svou odhalenou fotku, měli by ji okamžitě 
smazat. Lepší je, když pomůžou věc vyřešit, než když budou celý problém jen spoluvytvářet. A navíc 
tím, že pošlou obrázek dál, šíří pornografii, a to je nezákonné. 

Komunikace - chat 
Chaty jsou v internetové komunikaci něco jako tužka a papír: základní nástroj, který je tady už „od 
pradávna“, používat ho zvládne úplně každý a chaty asi nikdy úplně neskončí. Chat se totiž v různých 
formách objevuje i v moderních komunikačních kanálech, je součástí sociálních sítí, ale chatovat je 
možné dokonce i v online hrách. 

Jak chatovat 
Základní bezpečnostní pravidla pro ty, kteří právě začínají s chatováním. 
Poraďte dětem 
Nečekejte, až vás děti poprosí. Pokud máte doma počítač a děti májí volný přístup k počítači, měli 
byste jím ukázat jak správně chatovat. 
Najděte malý chat, na který někdo dohlíží 
V něm se sleduje, jestli se všichni chovají slušně. Když je někdo nepříjemný nebo vás uráží, můžete to 
nahlásit a administrátor potom protivného uživatele vyloučí. Takový chat najdete třeba na 
www.alik.cz. 
Chat pro děti a pro dospělé 
Chat pro dospělé je nevhodný pro děti. Měli byste na to děti upozornit. Stejně tak jako je divné, když 
dospělí chodí na dětský chat. 
Vymysli si dobrou přezdívku 



Vaše přezdívka by měla být plodem čiré fantazie, která neprozrazuje příliš z vašeho soukromí. Vaše 
skutečné jméno by mělo být tajemství. Nikdy neprozrazujte adresu, příjmení nebo telefonní číslo. 
Buďte přátelský, ale zůstaňte opatrný 
Chovejte se stejně, jako jste zvyklý v běžném životě. Nevěřte ale všemu, co kdo o sobě v chatu 
vypráví. Někdy je to nafouknuté. 
Pozor na schůzky s lidmi, které jste poznali v chatu 
Nikdy totiž nemůžete vědět, s kým ve skutečnosti opravdu mluvíte. Takovéto schůzky jsou 
nebezpečné obzvlášť pro děti. Této problematice se více věnujeme v kapitole kybergrooming. 

Jazyk chatu 
Při online chatování používají mladí lidé specifický jazyk plný emotikonů a akronymů! 
121: one to one                                        JJ: just joking 
AFK: away from keyboard                          K: all right /ok 
A/S/L: age, sex, location (or just “ASL”)      KFY/K4Y: kiss for you 
BBB: bye bye baby                                   KISS: keep it simple, stupid 
B4N: bye for now                                       KPC: keeping parents clueless 
BBL: be back later                                     L8R: later 
BF: boyfriend or best friend                         IRL: in real life 
BFF: best friends forever                             LMIRL: let’s meet in real life 
C: see?                                                     LOL: laughing out loud, lots of love Comp: computer 
LY4E: love you forever                                CU: see you 
NE1: anyone                                             CUL: see you later 
NP: no problem/ noisy parents                    CYO: see you online 
OIC: oh, I see 
České akronymy se do elektronické komunikace dostaly jen v omezené míře. Mezi nejpoužívanější patří: 
JJ: jo jo                                                     NN: ne ne 
MMNT: moment                                         NJN: no jo no 
O5: opět                                                    Z5: zpět 
TTJ: tak to jo                                              TTPJ: tak to potom jo 
PP: pápá                                                   NZ: není zač 
Emotikony si můžete vytvářet kombinováním interpunkčních znamének a písmen, podobně jako v následujících příkladech: 
Smajlík (s nosem nebo bez)                        :) nebo : -) 
                                                                dvojtečka, (pomlčka), závorka 
Smutný obličej (s nosem nebo bez)             :( nebo :-( 
                                                                dvojtečka, (pomlčka), závorka 
Mrkající obličej (s nosem nebo bez)              ;) nebo ;-) 
                                                                 dvojtečka, pomlčka, závorka 
Překvapený obličej (s nosem nebo bez)        : o nebo :-o 
                                                                 dvojtečka, (pomlčka), malé písmeno o 
Široký úsměv (s nosem nebo bez)                :-D nebo : D 
                                                                 dvojtečka, (pomlčka), velké D 
Vyplazený jazyk (s nosem nebo bez)           : p nebo :-p 
                                                                 dvojtečka, (pomlčka), malé p 

Tipy a pravidla 
Přečtěte si tipy a pravidla, díky kterým bude chatování bavit vás i ostatní! 
Nickname: Nespěchejte! 
K chatování je zapotřebí přezdívka, tvz. Nickname, zkráceně nick. V klidu jsi ho promyslete! Bude vás 
reprezentovat. 
První dojem napodruhé neuděláte! 
Když přijdete poprvé do nějakého chatu, nejdřív se trochu rozkoukejte, ať víte o čem je řeč a kdo co 
řeší. Pokud se vám bude zdát probírané téma nudné nebo se vám nebude líbit atmosféra chatu, 
můžete jednoduše změnit místnost nebo rovnou celý chat. 
Respektujte! 
Chovejte se s respektem, mluvte s ostatními tak, jak byste očekával/a, že oni budou mluvit s vámi. 
Někdy může více ublížit, když něco napíšete, než když to přímo řeknete. Nikdy nevíte, v jaké je 



uživatel chatu náladě. Pokud máte špatnou náladu, rozmyslete si, jestli se do chatu vůbec hlásit. 
Ostatní nebudou nadšeni vašimi výlevy. 
Legrace musí být! 
V některých chatech je opravdu legrace a lidi tam chodí, aby se bavili. Uvědomte si ale, že ne každý 
má stejný smysl pro humor: co přijde vtipné vám, může někomu připadat trapné. Proto buďte ze 
začátku v novém chatu obezřetní. 
Zvýrazňování: méně je více! 
V chatu nikdo nevidí vaši tvář ani neslyší váš hlas. Pokud chcete něco zvýraznit, použijte velká 
písmena, barvy, tuční text nebo vložte smajlíka. Tohle zvýrazňování ale nepoužívejte moc často! 
Velká písmena totiž zastupují volání nebo křik a časem je to dost otravné. Existují dokonce chaty, kde 
je zakázáno velká písmena používat. 
Pozor na reklamu! 
Lidé, kteří v chatu propagují různé výrobky nebo webové stránky, tím většinou dost obtěžují a rychle 
ztrácejí oblibu. 
Největší trest? Ignorace! 
Když vás nějaký chatter začne otravovat, prostě ho ignorujte - je to pro něj horší, než kdybyste na 
jeho provokace odpovídal/a. 

Komunikace - sociální sítě 
Služby jako je YouTube nebo Facebook jsou typickými zástupci fenoménu Web 2.0. Obě totiž 
umožňují bezplatné vystavování vlastního obsahu. Mezi odborníky se dnes často mluví o 
bezstarostné generaci: o dospívajících, které zkrátka baví, sdělit toho o sobě na Internetu co nejvíc.  
SOCIÁLNÍ SÍTĚ JSOU FENOMÉNEM DNEŠKA. 
Aktivní a zajímavý profil na sociální síti je pro spoustu teenagerů nutností, bez které jako by 
neexistovali: v sociálních sítích mohou komunikovat se spolužáky a hledat nové kamarády, mohou si 
vzájemně vyměňovat videa, chlubit se fotkami z prázdnin nebo třeba společně hrát online hry.  
Uživatelé sociálních sítí si na centrální internetové platformě vytvářejí vlastní profily, kde o sobě 
můžou napsat v podstatě cokoliv: koníčky a zájmy, životní situace, rodinný nebo partnerský stav 
apod. Sociální sítě jsou na sebeprezentaci uživatelů doslova postavené, a uživatelé se tomu vůbec 
nebrání, naopak: čím víc toho o sobě napíší, tím je jejich profil atraktivnější a tím více nových přátel 
získají. Z dobré zábavy na sociální síti se ale může snadno znát nepříjemné drama - to když toho o 
sobě dítě nebo teenager prozradí příliš mnoho nebo když používání sociálních sítí zastíní aktivity a 
zájmy z běžného života.  Proto je důležité, aby děti a teenageři věděli, jak se v sociálních sítích dobře 
bavit, ale přitom zůstat v bezpečí. 

Jaké sociální sítě existují 
Facebook je celosvětově největší sociální síť a na čele v počtu uživatelů je i v České republice. 
Umožňuje vytvářet vlastní síť kontaktů a komunikovat s nimi, sdílet s nimi obsah a osobní informace. 
Podle volby uživatele je možné tyto informace poskytovat jen okruhu „přátel“. 
MySpace byl před nástupem Facebooku nejoblíbenější sociální sítí na světě. Původně byl vytvořen 
pro začínající hudebníky a dnes ho proto i běžní uživatelé často využívají pro sdílení hudby. 
LinkedIn je sociální síť pro profesionály. Umožňuje prezentovat hlavně pracovní zkušenosti nebo 
vzdělání a vytvářet odborné skupiny, případně hledat práci. 
Twitter je sociální síť, která dostala svůj název od slova Tweet - pípat. Je založená na odesílání 
krátkých textů s omezenou délkou, odkazů na články, videa, fotografie. Každý uživatel si může 
vytvořit svůj okruh příjemců a zároveň přijímat sdělení od dalších uživatelů, které si sám vybere. 
Spolužáci.cz je oblíbená česká sociální síť, kterou využívají hlavně žáci základních a středních škol. 
Cílem je propojit třídní kolektivy, uživatelé si mohou mezi sebou posílat vzkazy, fotografie apod. 
Lidé.cz je nejoblíbenější česká sociální síť, v roce 2009 se ale dostala do stínu Facebooku. Uživatelé 
vytváří své (veřejně přístupné) profily, vystavují fotografie, videa apod. Důležitým prvkem jsou 
seznamky a chaty mezi jednotlivými uživateli. 



Líbímseti.cz pracuje na podobném principu jako Lidé.cz: uživatelé vytvářejí profily, kde se prezentují. 
Na základě uvedených zájmů, podle fotografií apod. navazují kontakty.Líbímseti.cz otevřeně 
funguje jako internetová seznamka. 
Rande.cz je seznamovací server s profily uživatelů podobný jako Líbímseti.cz. 
Linkuj.cz je síť, na které mohou uživatelé sdílet oblíbené odkazy. 
Jagg.cz nabízí podobné služby, jako linkuj.cz. 
YouTube.com je sít zaměřená na sdílení videí. Vkládat videa je možné po přihlášení, tzn. po vytvoření 
jakéhosi vlastního vysílacího kanálu. Pro pouhé přehrávání videí ale není zcela nutné být 
registrovaným uživatelem. Minimální věková hranice pro vytvoření vlastního kanálu na YouTube je 13 
let. 

Rizika sociálních sítí 
Sociální sítě jsou trendy: vzniká stále více internetových stránek, na kterých se scházejí lidé z celého 
světa a baví se spolu o společných zálibách, posílají si fotky, videa, vyměňují kontakty, hrají společně 
hry. Internetové sociální sítě si pro sebe objevili hlavně mladí lidé a právě oni jsou těmi, kdo na 
internetu zveřejňuje své osobní údaje a soukromé materiály. 

Tvorba profilu 
Největší a jistě i nejpoužívanější sociální síť v dnešní době je Facebook. V této kapitole se dočtete, jak 
si správně nastavit profil, abyste zamezili nepříjemnostem v budoucnu. 
Registrace: Pro vytvoření účtu nejprve musíte vyplnit jméno, email a heslo k Facebook účtu. Dále pak 
datum narození. Pokud všechny údaje vyplníte správně, přihlášení pokračuje zadáním 
captchy.  Captcha je kód, který zajištuje, aby se nepřihlašovaly počítače, ale pouze lidé. Po úspěšném 
vytvoření účtu nastává čas na nastavení vašeho profilu. Prvním krokem je nalezení vašich přátel. Za 
tímto účelem můžete Facebooku svěřit přístup k Vaší emailové adrese. Facebook se k emailu přihlásí 
a podle emailových adres zjistí uživatele, se kterými komunikujete. Protože sdělujete i heslo, jedná se 
o určité bezpečnostní riziko a vy tak musíte věřit provozovateli webu, že heslo skutečně neukládá či 
jinak nezneužije. Druhý krok je méně podstatný, ptají se Vás na vaše zaměstnání, školu. 
Nedoporučoval bych tyto údaje vyplňovat, a pokud ano, omezit viditelnost pouze přátelům. Ve třetím 
kroku vybíráte profilovou fotku, která bude přístupná všem. Po dokončení registrace se vám objeví 
základní stránka Facebooku. Uprostřed je takzvaná zeď, vpravo panel nástrojů, v horní liště 
vyhledávač a hlavní tlačítka pro nastavení profilu.  Nás bude nejvíce zajímat tlačítko pro nastavení 
účtu a soukromí.  V nastavení bych doporučil si odškrtnout všechna upozornění, která vám budou 
zasílána na e-mail. Všechny upozornění se vám i tak budou zobrazovat v horní liště facebooku. Pokud 
používáte facebook více než e-mail, byla by vaše e-mailová schránka zbytečně plněna zprávami. 
Mezi nejdůležitější nastavení patří nastavení soukromí. Toto nastavení může sloužit podobně jako 
závěs v bytě. Taky si nepřejede, aby každý viděl, co děláte. Doporučuji se přepnout do podrobnějšího 
nastavení a uvážit co komu zobrazím. 
Vysvětlení pojmů: 
Všichni = více jak 500 000 000 uživatelů 
Přátelé přátel = řekněme, že máte 200 přátel a vaši přátelé mají také kolem 200 svých přátel. To je 
celkem 200*200 = 40 000 uživatelů. 
Přátelé = pouze uživatelé, které si osobně přidáte. 
Přispůsobit = pokud vám ani jedna volba nevyhovuje, můžete si vytvořit vlastní kritéria. 

Sociální sítě - jak je to s nimi doopravdy? 
Sociální sítě jsou oblíbené. Kdo by si nechtěl popovídat se starými známými a jen tak nenuceně se 
skamarádit s novými lidmi. Sociální sítě jsou v první řadě zábava. A aby to zábava taky zůstala, je 
dobré odložit růžové brýle a podívat se na sociální sítě v celé jejich nahotě. 
SOUKROMÉ INFORMACE JAKO NA DLANI 



V sociálních sítích se můžeš bavit naprosto s kýmkoliv, i s lidmi z úplně opačného konce světa. 
Hledání nových známých bývá snazší, když v sociální síti napíšete hodně o svých zálibách, o tom, kdo 
vlastně jste a co děláte. Víte ale, kdo všechno se takové věci dozví?! Napadlo vás někdy, že na základě 
vašeho profilu v sociální síti si o vás může někdo úplně cizí vytvořit dokonalý obrázek? Nemusí vás ani 
jednou vidět, přitom toho může vědět hodně: jak vypadáte, kde bydlíte, kam chodíte do školy nebo s 
kým se kamarádíte. A to, že takové věci se dají hodně snadno zneužít, je vám určitě jasné. Každá 
sociální síť má sice svého provozovatele, který by měl hlídat, jestli se v síti neděje nějaká nepravost. 
Když toho ale ve svém profilu prozradíte moc a někdo to potom proti vám obrátí, nesete si 
zodpovědnost vy. 
SOUKROMÍ SI CHRAŇTE SÁM! 
Zacházejte rozumně se vším, co se vás osobně týká - na veřejných částech profilů nemají co dělat 
soukromé informace jako je telefonní číslo, zvažte i sdílení osobních fotek a videí. A proč být tak 
ostražitý? Online komunikace je sice zábava, i ve virtuálním světě ale bohužel existuje agrese a 
šikana. Ne každý, s kým se na Internetu potkáte a kdo se tím pádem dostane k detailům o vaší osobě, 
musí mít čisté úmysly. Takové neopatrně zveřejněné fotky z pláže nebo z divoké party můžou skvěle 
posloužit, když vás bude někdo chtít ponížit. A to je ještě ten lepší případ: zábavu normálním lidem v 
sociální síti kazí lidi, kteří se na svých profilech vydávají za někoho jiného. Nenaleťte jim jen tak! Držte 
se pravidel komunikace s neznámými lidmi na Internetu, a když si píšete s někým, koho jste nikdy 
předtím neviděl, buďte pořád ve střehu!  

Na co si dát pozor v sociálních sítích? 
Rozhodně byste si tedy měli dávat pozor na to, jaký obrázek o sobě při tvoření vlastního profilu 
nabízíte světu, a to doslova. Myslete při tom i na svoji budoucí práci. Třeba máte tajný sen o nějakém 
zajímavém pracovním místě a lidé, kteří důležité pracovníky vybírají, si už dneska všímají i 
soukromých profilů v sociálních sítích. Proto vám obsah vaší profilové stránky, to, jak se sám 
popisujete nebo to, k jaké internetové skupině se hlásíte, může ovlivnit například vaše přijetí či 
nepřijetí do práce.… Co je ale nejdůležitější: To co se jednou na internetu objevilo, se odtamtud 
nikdy nemůže definitivně smazat a může se to odkudsi vynořit i po letech! A i obyčejné vyhledávače 
často najdou některé informace z profilů, které by měly zůstat soukromé, jako výsledky googlování se 
ale zobrazí komukoliv.  
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
V nejlepším případě nezveřejňujte vůbec žádné. Mobilní číslo, adresa nebo číslo ICQ nemají v 
internetovém profilu co pohledávat a samozřejmě je lepší zadat do profilu nickname, než opravdové 
jméno. Výjimkou jsou seriózní pracovní kontakty v sítích, které se používají k hledání práce nebo 
obchodních partnerů. Tam se obvykle nedávají žádné fotky, takže tady nebezpečí nehrozí. 
ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTEK: 
Na zveřejňování z různých párty, mejdanů a všelijakých úletů raději zapomeňte. Může to sice být 
legrace, ale ta není pro každého. To samé platí pro odvázané fotky v plavkách - právě to často láká 
lidi, kteří hledají různé oplzlosti! 
OSOBNÍ NASTAVENÍ PROFILU: 
Co je pro koho viditelné? Co je tu pro všechny, co jenom pro přátele? Na to si dávej pozor a věnujte 
tomu trochu času při nastavování profilu. Sociální síť by vám měla dát možnost nastavit sdílení všech 
soukromých informací. Jestli ne, pak je lepší z ní odejít. 
ČLENSTVÍ VE SKUPINÁCH: 
Spousta lidí si vybírá skupiny podle toho, jak jsou zábavné. Často se jedná o skupiny, kde je ústředním 
motivem alkohol, drogy a sex. Základní otázka ale zní: Opravdu chcete, aby vás všichni měli za línou, 
pořád opilou a zhulenou sexuchtivou verbež…? 
ÚDAJE O SOBĚ: 
Měli byste si ujasnit, jestli chcete svůj profil využít k tomu, abyste se světu ukázali jako kreativní, 
komunikativní a angažovaný člověk. Určitě při tom ale nelžete a nevymýšlejte si. Většinou to nakonec 
stejně praskne a otočí se proti vám. 



PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ A OCHRANA DAT: 
Co říká provozovatel portálu o tom, jak naloží s mými daty? Komu je dál bude poskytovat? S jakou 
reklamou mám počítat? Zpravidla máte na všechny tyto body rozhodující vliv při vytváření profilu. 
OBRANA PROTI KYBERŠIKANĚ: 
Kybernetická šikana je podlá a nebere ohledy na nikoho - je horší než šikana v reálném životě, 
protože se odehrává před větším množstvím lidí. Když se stanete obětí kyberšikany, měli byste to 
hned ohlásit provozovateli portálu! Není to žádné bonzování, naopak, chrání to vás a ostatní.  
TIPY VE ZKRATCE: 

 Nepište do profilu svoje kontaktní informace 
 Přečtěte si podmínky užívání služby a podmínky pro ochranu osobních dat: Kam všude se 

vaše osobní údaje vlastně dostanou? 
 Pozor na nastavení profilu: co komu vlastně dovolíte, aby se o vás dozvěděl? 
 Důležité je používání dobrého nicku! 
 Nabídněte o sobě kladný obrázek - ale nelži! 

Zábava a stahování 
V této kapitole je obsažena podceňovaná legálnost stahování dat a bezpečné hraní her nejen online. 

Hraní her na internetu 
Internetové hry vyžadují na rozdíl od starších digitálních her síťové připojení. Děti si hry mohou hrát z 
CD/DVD nosičů, na webových stránkách, herních konzolích, mobilních telefonech či jiných 
přenosných zařízeních. Mezi online hry patří jak jednoduché, velmi rozšířené hry jako Pacman nebo 
Tetris, tak hry vycházející z virtuální reality, které hraje několik hráčů najednou online a společně 
vytvářejí jejich náplň a příběh postav. Okolo řady těchto víceuživatelských her vznikají celé virtuální 
hráčské komunity. Děti se při hrách tohoto typu dostávají na internetu do kontaktu s neznámými 
lidmi, což představuje určité riziko. Hraní her hraje ve vývoji dětí významnou roli. Děti si při této 
činnosti rozvíjejí sociální dovednosti a strategické myšlení a to v prostředí vymezeném určitými 
pravidly. Mnohé z těchto interaktivních a velmi atraktivních her jsou využívány také pro vzdělávací 
účely. Systém PEGI online je celoevropský systém třídění interaktivních her podle jejich obsahu a 
věku hráčů. Systém má podporu nejen řady výrobců konzolí jako PlayStation, Xbox, Nintendo, ale 
rovněž vývojových týmů a vydavatelů interaktivních her z celé Evropy. Zařazení do určité kategorie je 
vždy vyznačeno na obalu hry. Nezapomínejte však, že každé dvanáctileté dítě je jiné. 

Zlatá pravidla 
1. Veďte svoje děti k tomu, aby navštěvovaly webové stránky, jejichž obsah neporušuje zákon. 

Vysvětlete jim také, že ne vše je ve skutečnosti takové, jak se na internetu na první pohled 
jeví. 

2. Vysvětlete dětem, jaká rizika jim hrozí, pokud nebudou při stahování materiálů z internetu 
obezřetné. 

3. Přesvědčte se, že je váš počítač dobře zabezpečen. Vždy používejte aktualizovanou verzi 
antivirového programu. Učte své děti ukládat stažené soubory na harddisk tak, že daný 
soubor před otevřením prověří antivirovým programem. 

4. Ještě než si cokoli do počítače nainstalujete, přečtěte si text o ochraně soukromých údajů a 
prohlášení uživatele. Na internetu si ověřte spolehlivost softwaru, který si chcete stáhnout. 

5. Zavírejte podezřelá vyskakovací okna kliknutím na křížek v pravém horním rohu. Nikdy 
neklikejte dovnitř okna. 

Děti a hry 
1. Stanovte, jak dlouhou dobu mohou vaše děti hraním her trávit. 
2. Nechte je hrát v obývacím pokoji, kde nad nimi máte kontrolu. 



3. Sledujte hráčské návyky svých dětí. Hlídáte je na hřišti, proč byste tedy neměli dělat totéž při 
jejich aktivitách ve virtuálním prostředí? 

4. Povídejte si s nimi o obsahu hry. Které její prvky jsou podobné realitě a které ne? Co se jim 
na hře líbí? Zábava a stahování 

5. Předtím než svému dítěti hru zakoupíte, zkontrolujte si, zda je pro jeho věkovou kategorii 
vhodná (sledujte označení podle celoevropského systému PEGI nebo národního 
klasifikačního systému).  

Pokud vaše děti hrají počítačové hry společně s dalšími hráči: 
6. Vyberte jim stránky s přísnými pravidly, které sledují moderátoři. 
7. Důrazně je vyzvěte, aby své osobní údaje nesdělovaly ostatním hráčům. 
8. Dbejte na to, aby se s ostatními hráči mimo internet scházeli pokud možno pouze ve vašem 

doprovodu. 
9. Vyzvěte děti, aby vám oznamovaly jakékoli šikanování, vyhrožování, používání vulgárního 

jazyka, zveřejňování nepříjemného obsahu nebo výzvy k setkání v neinternetovém 
prostředí. 

10. Pokud vás hra nebo způsob jakým se vyvíjí znepokojuje, odhlaste své dítě ze hry nebo 
změňte jeho virtuální identitu. 

Stahovaní a sdílení dat 
CO A JAK SE DÁ STÁHNOUT Z INTERNETU? 
Sdílení a stahování různých souborů z internetu je hlavně mezi mladými lidmi v posledních letech 
opravdu oblíbené. Díky rychlému připojení si můžete z internetu v reálném čase stáhnout vše možné 
- muziku, obrázky nebo třeba celé knihy. Přestože se soubory mezi uživateli dají posílat klasickou 
cestou, jíž je např. email či služba typu Rapidshare, eDisk či ulož.to, mnohem zajímavější jsou nové 
formy sdílení, které přišly společně s tzv. „Web 2.0“ službami. Díky nim se může v jeden okamžik k 
souborům či informacím dostat velká skupina lidí.  Pro sdílení videa je to např. mezinárodní server 
YouTube.com či český Stream.cz, pro fotky slouží např. služba Flickr.com (u nás např. Rajče.net). 
Sdílet se dá i řada dalších věcí. Například služba Digg.com, která se zaměřuje na sdílení zpráv a 
novinek. Čím je článek zajímavější, tím víc dostane „diggů“. Dalším dokonalým příkladem sdílení je 
Wikipedie, unikátní univerzální encyklopedie, kterou vytvářejí sami uživatelé. Uvedené služby navíc 
obsahují i různé „komunitní prvky“. Můžete třeba hodnotit ostatní fotky a videa, přidávat k nim 
komentáře, můžete si vytvořit vlastní uživatelský profil, posílat vzkazy ostatním uživatelům apod. 
Vaše nejoblíbenější obrázky nebo videa se potom zobrazují i ostatním. Přes Internet se pochopitelně 
dají stahovat i věci komerční, které se obvykle kupují v normálních kamenných obchodech s hudbou 
nebo filmy. Ke stahování takových souborů z internetu se využívá některý ze systémů digitálního 
prodeje. Tak například u hudby je jedničkou systém iTunes od Apple, který používají především 
miliony majitelů přehrávače iPod. 
PEER-TO-PEER SÍTĚ: JAK FUNGUJÍ A KDE JE PROBLÉM 
Na Internetu se nachází celá řada multimediálního obsahu i jiných souborů. Mohlo by se tedy zdá, že 
pokud zrovna něco potřebujeme, nebo se nám to jen líbí, můžeme si to bez obav stáhnout a užívat. 
Jenže není to tak jednoduché. I soubory na internetu jsou chráněny autorským zákonem. Pokud 
bychom problematiku hodně zjednodušili, český právní řád nám pro osobní potřebu, i když to není 
mnohdy etické, multimédia (nikoli soubory), stahovat umožňuje. Pro odesílání či jinou distribuci již 
ale takovéto pravidlo neplatí a právě zde nastává problém při určitých typech přenosů. 
Možná už jste slyšeli o tzv. peer-to-peer sítích. „Peer-to-peer“ (P2P) se říká sítím, které jsou založené 
na vzájemné komunikaci jednotlivých uživatelů (neboli klientů). Peer-to-peer sítě zpravidla nemají 
žádné centrum, a když, tak jen pro usnadnění komunikace. Takže zatímco se běžně na internetu 
uživatelé většinou připojují k nějakému serveru (na kterém jsou např. uložené obrázky), u P2P si 
jednotliví uživatelé vyměňují všechna data přímo mezi sebou. U normálního spojení „klient-server“ 
platí, že čím více lidí se připojuje k serveru, tím je přenos dat pomalejší, u P2P je tomu přesně 
naopak: čím více lidí se zapojí, tím je sít rychlejší. Přenášený soubor se totiž rozdělí na menší části, 



které jsou dále sdíleny. Data, která si k sobě stáhnete, automaticky poskytujete dalším uživatelům 
a tím již, podle typu dat, můžete porušovat autorský zákon. Typickým příkladem P2P architektury 
jsou tzv. torrenty, které jsou často využívány k nelegálním účelům. Přestože se může zdát, že je 
Internet tak rozsáhlý, že vás zde nikdo nemůže dohledat, Internet není anonymní a porušování 
zákonů a autorských práv se dá snadno vystopovat a může skončit odpojením od Internetu nebo i 
tučnou pokutou.  
Peer-to-peer = rovný s rovným (všichni se připojují ke všem) Klient-server = k jednomu počítači se 
připojují ostatní. 

Zábava a stahování 
Ve virtuálním prostředí na internetu probíhá celá řada aktivit, včetně aktivit komerčních. Jistě svým 
dětem nekupujete vše, na co vidí reklamu v televizi nebo co je zaujme v obchodě. Měli byste je tedy 
také naučit, že není třeba vlastnit každou věc nabízenou na internetu a nelze věřit všem 
internetovým reklamám. Ty nejčastější nabízejí hudební nahrávky, hry, vyzváněcí tóny, počítačové 
příslušenství či online služby. Jestliže budete na internetu surfovat společně se svými dětmi, budete 
mít příležitost vysvětlit jim, že věci jako vyzváněcí tóny, tapety, mp3 nahrávky, avatary apod. jsou 
zdarma málokdy. Kdykoli narazíte na reklamu tvrdící opak, upozorněte děti na text psaný drobným 
písmem a ukažte jim, že ne všechna tvrzení na netu lze brát doslova. Pokud si objednáváte jakoukoli 
službu (ať už zdarma či za poplatek), musíte vyplnit online formulář a uvést požadované osobní 
informace. Formuláře vyplňujte, pouze pokud je vám jasné, jakým způsobem budou vámi zadané 
informace použity. Děti by měly formuláře vyplňovat jedině ve vaší přítomnosti. 
  



Internetová šikana a kyberšikana       
Kapitola Internetové šikany a kyberšikany je zaměřena především na prevenci a případné řešení této 
problematiky.  

Kyberšikana 
Každý jistě zná pojem šikana. Nyní se však do povědomosti dostává nový, avšak velmi důležitý termín 
pro druh šikany, kyberšikana. Tento nový a moderní druh šikanování představuje taktéž urážky, 
zesměšňování, vyhrožování a obtěžování. Na rozdíl od klasické šikany, k této šikaně jsou využity 
nové moderní komunikační prostředky a to většinou v delším časovém intervale. Odehrává se na 
internetu prostřednictvím sociálních sítí, chatovacích aplikací a e-mailů nebo pomocí mobilních 
telefonů přes SMS zprávy či telefonáty. 
Nejvíce se setkáváme s touto problematikou ve školách a to mezi dětmi a dospívajícími, avšak není 
to pravidlem. Většina těchto útoků probíhá anonymně, ale v mnohých případech se útočník a 
poškozený v reálném světě znají například ze školy, z vesnice nebo jiné zájmové komunity. Možnost, 
že by útočník neznal šikanovaného je velmi malá. 
Můžeme se však setkat i s pojmem tzv. Kybergroomingu, což znamená navazování sexuálních 
kontaktů s nezletilými pomocí Internetu. V tomto případě se většinou jedná o mužského útočníka 
staršího věku. Útočník se vydává za stejně starého nebo o něco málo staršího než je šikanovaný a 
snaží se s nimi navázat užší kontakt. Cílem takového člověka je setkat se dítětem či dospívajícím ve 
skutečném životě a popřípadě v extrémních situacích ho i zneužít. 
V čem se zásadně liší kyberšikana? Bohužel kyberšikana se rozšiřuje velmi rychle a to díky možnosti 
rychlého rozesílání a přeposílání e-mailů včetně obrázků. To je jedním z důvodů, proč rozsah této 
činnosti je daleko větší, než u standardního typu šikany. I po odeznění staré šikany se texty a obrázky 
použité v minulosti mohou kdykoliv znovu objevit. Na rozdíl od klasické šikany, která probíhá 
například v zaměstnání či ve škole, kyberšikana probíhá i když nejste v daném kolektivu 24 hodin 
denně. Velkým problémem je již zmíněná anonymita. Dotyčný častokrát ani neví, kdo na něj útočí. 
Taktéž nezáleží na věku. Útočník může být klidně student, který útočí na svého učitele 
prostřednictvím nevhodných fotografií, šíření falešných pomluv apod. K této činnosti však může 
docházet i nevědomě a kyberútočník si často ani není vědom, že na někoho útočí nebo že jeho 
počínání není vhodné. 
Shrnutí 

 Kyberšikana je taktéž druh šikany 
 Kybaršikana využívá nejnovějších a nejmodernějších komunikačních nástrojů jako jsou 

sociální sítě, e-mail, telefonní aparát, … 
 Kyberšikana nikdy nespí, probíhá 24 hodin denně i mimo komunitu kde standardně probíhá 

klasický druh šikany. 
 Útočník je většinou z okolí šikanovaného, avšak snaží se držet v anonymitě. Avšak i 

anonymní uživatel lze dohledat a jeho anonymita není vždy perfektní. 
 Kybergrooming je většinou prováděn staršími muži, kteří se snaží sblížit či oklamat děti či 

mladistvé falešnými informacemi. Internetová šikana a kyberšikana 

Prevence šikany na školách 
Co se týče školy jako takové, je dobré, když škola vymezuje jistá pravidla chování ve vyučování a o 
přestávkách. Omezení používání fotoaparátů, kamer a mobilních telefonů předchází možnostem 
pořízení nějakého obrazového či zvukového záznamu, který může k takovéto šikaně velmi dobře 
posloužit. Dalším vhodným krokem ze strany školy je určení zodpovědné osoby za boj proti šikaně 
nebo tzv. mediátora. Takováto osoba by měla být z učitelského sboru či z vedení školy, aby měla 
povědomost o dění ve škole. Nápomocné v prevenci kyberšikany a šikany jsou taktéž policejní 
preventisté, nebojte se využít jejich služeb. Nutná jsou taktéž pravidelná školení pedagogů na toto 
téma, aby byly schopni správně reagovat na takovéto druhy problémů. Pokud se učitel dokáže naučit 



zvládat takovéto problémy, může i těmto problémům dokázat do budoucna předcházet. Velký vliv na 
žáky má jejich motivace. Pokud učitel umí žáka pochválit ve správnou chvíli, zvýší žákovi 
sebevědomí, čímž předchází šikaně. 

Rady rodičům 
Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. 
formou pohádky či příběhu. Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. Naslouchejte 
svému dítěti, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni. 
Dítě seznamte s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte, že 
nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. nad nikoho se 
nepovyšuj a před nikým se neponižuj. 
Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí 
pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit někomu dospělému. Při pravidelných návštěvách 
rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v 
kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj. 
Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním 
spolupracovat. Zeptejte se učitele, jestli se problémem šikany ve škole zabývají. 

Obrana 
Naneštěstí škála typů kyberšikany je tak široká, že nelze popsat konkrétní univerzální recept, který 
funguje na všechny druhy šikany. Dobrý základ pro eliminaci kyberšikany začíná již ve škole u učitele. 
Je nutno aby si učitel vybudoval cit pro šikanu a provázání s kyberšikanou. Učitel musí studentům 
vysvětlit důsledky takové kyberšikany, včetně toho co tímto jednáním mohou způsobit. Nutností 
dnešní doby je, aby si učitelé uvědomovaly aktuální módní trendy a to, že studenti mají v pokojích 
nejen své vlastní televizory, ale taktéž počítače včetně přístupu na internet. 

Rady pro napadeného 
 nereagovat - tzn. neodpovídat agresorovi, protože konstruktivní debata není stejně možná. 
 střádat důkazy - uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat emaily, SMSky, apod. jako důkazní 

materiál. 
 změnit svou virtuální identitu - vystupovat pod jinou přezdívkou, vytvořit si jiný email, 

změnit SIM kartu… 
 nikde neuvádět svou skutečnou identitu - jméno, věk, adresu, telefon… žádné údaje o sobě 

a blízkých, podle kterých bychom byli pro agresora identifikovatelní. Vystupovat pod 
obecnou nic neříkající přezdívkou. 

 kdo je agresor - v případě, že se stanu obětí kyberšikany, zkusit vypátrat, kdo je agresor 
(prohlédnout si jeho osobní údaje, apod.) 

 kontaktovat poskytovatele serveru, ze kterého nás agresor šikanuje a zamezit mu přístup 
 svěřit se rodičům 
 svěřit se učitelům 

Rady pro rodiče s podezřením na šikanování dítěte 
Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se 
spolehnout na vaši ochranu. Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. Požádejte o pomoc 
ostatní členy rodiny. V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a 
neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. Obraťte se na 
školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami. Máte-li 
na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. 
Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. Trvejte na osobní 
schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte 



do jiné třídy, případně školy. Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, 
obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Nechtějte po svých dětech, aby byly 
statečné, a bránily se sami. Nemusí na to sílu. Jednejte bez prodlení. Pomozte svému dítěti 
zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co 
odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení). V případě 
důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR. 
  



Netiketa 
Jak se chovat na internetu například při psaní emailů. Základní pravidla chování v internetové 
komunikaci, ale i na komunikaci pomocí moderních telekomunikačních prostředků. 

Co je netiketa 
Netiketa, neboli Network Etiquette, je termín pro nepsaná pravidla slušného chování na 
internetu. Základní poučka, která platí nejen v této problematice je: “Chovejte se k ostatním tak, jak 
chcete, aby se oni chovaly k Vám”, tj. chovejte se na internetu stejně, jako v reálném světě. 
Častokrát se může stát, že nevědomě ať už vy nebo někdo z Vašeho okolí nechtěně někoho urazí. 
Někdy se však najde i výjimka, kdy daný člověk využívá nejmodernější techniky především k urážení 
a napadání jiných lidí. Pokud se toto děje, jedná se o kyberšikanu. Lidé tohoto typu se domnívají, že 
při vstupu do světa internetu jsou v naprosté anonymitě. Tato domněnka je velkým omylem, jelikož 
téměř ve všech případech se dá zpětně daný internetový uživatel dohledat. 
Do této lekce spadá taktéž chatovací jazyk. Jazyk se vyznačuje velkým množstvím emotikonů a 
akronymů. Emotikonu každý jistě zná pod rozšířeným českým názvem smajlík. 
Pojem akronym už není tak známý mimo mladší vrstvu lidí. Jedná o textové zkratky převzaté 
většinou z anglického jazyka (např.: BTW = By the way - mimochodem, IRL = in real live - ve 
skutečném živote, W8 = wait - čekej, …). 

Pravidla netikety 
 Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače, byste 

možná dotyčnému nikdy neřekli do očí. 
 Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je 

samozřejmě nevhodné i na internetu. 
 Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé zemi 

platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském, a 
to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto 
měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti. 

 Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Neposílejte proto 
zbytečně velké e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimujte je. Při posílání velkých 
obrázků např. na diskusní server využívejte funkci náhledu obrázku. 

 Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění. Nekomolíte rodnou řeč. Pokud 
jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. 
Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace. 

 Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud 
znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“ 

 Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné 
ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu. 

 Nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Pokud jste správce serveru, máte sice přístup k 
poště ostatních, ale nemusíte ji neustále kontrolovat jenom tak z nudy, a pokud umíte 
hackovat, nemusíte to pořád zkoušet. 

 Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně. 
 Nešiřte hoaxy. Zahlcují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho 

odesilatele, že takové jednání je nevhodné. 
 Nerozesílejte spam a reklamu. 
 Neporušujte autorská práva. 

Netiketa v emailu 
Korespondence probíhající elektronickou podobou je zcela specifická. I pro tuto formu komunikace je 
stanoveno pár základních pravidel: 



 Text v políčku „předmět“ by neměl být dlouhý. Vyjádřete co nejstručněji smysl posílané 
zprávy. Uvést předmět je nicméně důležité: usnadňuje příjemci třídění pošty. 

 Oslovení závisí především na vztahu pisatele k adresátovi. U obchodní komunikace je vhodné 
formální oslovení. 

 Zpráva by měla být stručná a týkat se vždy jen jednoho tématu. 
 Délka e-mailu by neměla přesáhnout 20 řádků. Pokud si myslíme, že bude delší, je vhodné 

příjemce upozornit na délku e-mailu hned v úvodu zprávy. 
 Pište jasně, věcně a srozumitelně. 
 Lidé často píší elektronické zprávy ve spěchu a bez kontroly pravopisu - před odesláním si 

celý mail znovu přečtěte. 
 Vyhýbejte se složitému formátování textu (barvy písma, typy písem, vkládání speciálních 

znaků apod.) a to z důvodů různých nastavení počítačových systémů. Mohlo by se stát, že váš 
„vyšperkovaný“ mail dojde nečitelný. Ze stejného důvodu se leckdy vyplatí psát e-maily bez 
diakritických znamének. 

 Pokud posíláte přílohu (ceník, katalog, návrh smlouvy apod.), je vhodné na to upozornit v 
textu zprávy. V případě, že posíláte datově objemnější zprávu, je vhodné informovat o tom 
adresáta předem. 

 Nezapomínejte na zdvořilost: i v mailu používejte slova jako „děkuji“ a „prosím“. 
 Uvědomte si, že adresát vás nevidí, neslyší tón vašeho hlasu, a může si tak vaše sdělení 

vyložit jinak, než jste chtěli. Přemýšlejte tedy o možném vyznění vašeho dopisu. 
 Nepoužívejte jen VELKÁ PÍSMENA. Dělá to dojem, že křičíte. Velká písmena se hodí pouze pro 

zvýraznění důležitých bodů nebo myšlenek. 
 Podpis v e-mailu by měl být krátký, ale zároveň by měl obsahovat co nejvíce informací 

(jméno, telefon, fax, e-mail, odkaz na web apod.). 
 Uvědomte si, že podpis může být někdy jediným zdrojem informace o vás. Pro větší pohodlí 

si nastavte jeden nebo několik různých automatických podpisů. 

Netiketa v telefonu 
Záležitost mobilních telefonů je velmi specifická. Mobilní telefony jako takové jsou nedílnou součástí 
dnešní doby a jsou nám velkým pomocníkem. Je však třeba brát zřetel na to, kde telefonujeme a co 
říkáme. Je třeba rozmýšlet, zda přijmout obchodní hovor pokud právě jedete v kupé přeplněného 
vlaku. Většina lidí považuje za absurdní využívání telefonu v kině, divadle nebo na koncertě, avšak i 
přesto se ve velkém procentu stává, že některý z návštěvníků kulturní akce zapomene vypnout 
zvonění svého mobilního aparátu a naruší tak klidný průběh jinak vydařeného představení. Proto je 
dobré se držet následujícího desatera: 

 V divadle, kině, na koncertě, při obřadech a v jiných veřejných prostorech nastavíme místo 
hlasitého vyzvánění tichý režim. 

 Na pracovních poradách a jednáních omezíme používání mobilu na nezbytné minimum. 
 Telefonování bez handsfree, esemeskováním a jinými činnostmi, které bezprostředně 

nesouvisí s řízením vozidla, ohrožuji ostatní a riskujeme nehodu. 
 V letadle respektujeme při používání mobilu pokyny posádky. 
 Ve veřejných prostorech se nebavíme o soukromých a intimních věcech nebo se bude na váš 

účet bavit i vaše okolí. 
 Ve zdravotnických zařízeních, čekárnách u lékaře a v nemocničních pokojích nerušíme ostatní 

hlasitým telefonním zvoněním ani rozhovorem. 
 Nedáváme cizím lidem mobilní číslo bez vědomí jeho majitele, ani nekontrolujme nikomu 

tajně mobil. 
 Dávejte si pozor, abyste svým hlasitým a originálním zvoněním nerušili své okolí. Předvídejme 

situace, kde je lepší nastavit tiché nebo tlumené zvonění. 
 Netelefonujte zbytečně během večeře v restauraci, při posezení s přáteli apod. Je neslušné 

nechat ostatní čekat, až si vyřídíme záležitosti, které mohou počkat. 



 Respektujte víkendy, svátky a volný čas ostatních. S výjimkou mimořádných událostí volejte v 
přijatelnou denní dobu nebo dejte přednost SMS. 

Shrnutí 
Pamatujte na zlaté pravidlo: “Chovejte se k ostatním tak, jak chcete aby se oni chovaly k Vám”. 

 Myslete na to, že ani na internetu není nikdo zcela anonymní 
 Je vhodné dodržovat zásady slušného chování stanovené aktuální komunitou či příjemcem 

zprávy 
 Netelefonujte na místech, kde to není povoleno nebo to není vhodné 

 
 


