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Data lze samozřejmě posílat pomocí elektronické pošty nebo
je vystavit na Internetu. To je však způsob zveřejnění dat cílený,
nebo naopak statický. V praxi může být často zapotřebí data
sdílet – dát je k dispozici někam, kde k nim budou mít zájemci stále přístup a vy je přitom budete mít možnost průběžně
obměňovat a aktualizovat.

Sdílení souborů pomocí služby eDisk
Služba eDisk (http://www.edisk.cz/) vystupuje navenek jako velká, neustále dostupná úschovna souborů. Služby eDisk lze
vyzkoušet zadarmo a zadarmo jsou zatím dostupné i některé
z funkcí (možná ale jen dočasně). Jinak jsou funkce eDisku
placené.

Uložení souboru pomocí služby Rychlé nahrání souboru. Služ-

by eDisku jsou přístupné registrovaným uživatelům; výjimkou je tato služba pro jednorázové uložení (upload) souboru
s obrázkem nebo dokumentem ve formátu HTML.
1. Na hlavní stránce eDisku klepněte na odkaz NAHRÁT
SOUBOR.

2. Otevře se stránka s formulářem RYCHLÉ NAHRÁNÍ SOUBORU.

Zde je zapotřebí specifikovat, co a jak chcete na
eDisk uploadovat.

3. Pomocí tlačítka PROCHÁZET otevřete obvyklý dialog pro

volbu souborů. V něm vyberte soubor, který chcete
přenést na eDisk.
4. Pole EMAIL ODESÍLATELE, EMAIL PŘÍJEMCE a POPIS jsou

nepovinná – jejich pomocí můžete volitelně zadat
poštovní adresu svou a toho, komu chcete soubor poslat
a také soubor opatřit komentářem.
5. Zaškrtněte políčko SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI..., ale

nejprve se klepnutím na odkaz ČÍST PODMÍNKY poučte,
jaká jsou při práci s touto službou vaše práva, ale i povinnosti.
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6. Klepněte na tlačítko NAHRÁT SOUBOR.
7. Po chvíli se vygeneruje a zobrazí skupina odkazů. Je tu

odkaz na soubor pro stažení, kód HTML pro zobrazení
uloženého souboru na webových stránkách a kód pro
odkazy na soubor v diskusním fóru.
Stažení souboru uloženého službou Rychlé nahrání souboru.

Jak nyní soubor nabídnete ke stažení?
1. Pokud chcete uložený soubor někomu zpřístupnit ke

stažení, zkopírujte si do schránky adresu z políčka ODKAZ NA SOUBOR, adresu vložte do dopisu elektronické
pošty a pošlete tomu, kdo si má soubor stáhnout.
2. Adresát si z dopisu zkopíruje adresu souboru do pole

pro zápis adresy svého prohlížeče a odkaz spustí. Načte se
mu stránka STAŽENÍ SOUBORU, na které postupuje podle
zobrazených pokynů. Díky tomu se mu uložený soubor
načte do prohlížeče webových stránek, odkud jej může
uložit na disk nebo s ním jinak manipulovat.
Registrace uživatele eDisku. Ke zpřístupnění dalších funkcí

eDisku – ať již na zkoušku nebo placených – je třeba se za
registrovat.
1. Na úvodní stránce eDisku klepněte na liště v horní části

okna na odkaz REGISTRACE.
2. Na následující stránce vyplňte registrační formulář. Pro

Sdílení informací na
Internetu

druh registrace je důležité, zda voličem PROGRAM vyberete položku MŮJ EDISK NA ZKOUŠKU (250 MB) nebo MŮJ
EDISK NAPLNO (5 GB).
3. Vyplňte všechny povinné položky, opište opět ověřova-

5

cí kód a stiskněte tlačítko ZALOŽIT ÚČET. Nezapomeňte
zaškrtnout políčko pro schválení licenčních podmínek.
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Dále jen vyčkejte, dokud vám od eDisku nepřijde zásilka
s potvrzením registrace a pokyny, jak postupovat dál. Je to jednoduché – v dopise od eDisku klepnete na připojený odkaz.
Tím se otevře webová stránka s informací VÁŠ ÚČET BYL AKTIVOVÁN,
NYNÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT (ZDE) A ZAČÍT EDISK VYUŽÍVAT.

Přihlášení k eDisku. Máte-li přístupové heslo, můžete využívat
všechny neplacené služby – jen je třeba se vždy přihlásit.

Na úvodní stránce eDisku v sekci PŘIHLÁŠENÍ KE SLUŽBĚ
vyplňte vaši adresu elektronické pošty a přístupové heslo.
Pak klepněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
Uložení souboru. Soubor na eDisk uložíte jednoduše:
1. V sekci NAHRÁT NOVÝ SOUBOR vyberete po stisku tlačítka

PROCHÁZET na vašem počítači požadovaný soubor.
2. Klepněte na tlačítko NAHRÁT.
3. Soubor se uloží na eDisk a jeho položka se objeví v se-

znamu souborů.
Vytvoření skupiny pro záznam kontaktů. Pokud budete chtít

uložené soubory posílat elektronickou poštou, využijte
možnost si sestavit seznam kontaktů. Pokud teprve začínáte, vytvořte si alespoň jednu skupinu (analogii složky) pro
vkládání adres.
1. Nejprve klepněte v sekci KONTAKTY na odkaz PŘIDAT
SKUPINU.

2. V následujícím dialogu skupinu pojmenujte.
3. Název nově založené skupiny se po klepnutí na tlačítko

OK zapíše do okénka sekce KONTAKTY.
Vložení kontaktu. Do založené skupiny můžete vkládat kon-

taktní údaje.
1. V sekci KONTAKTY klepněte na tlačítko se symbolem

„plus”.
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2. Do vstupního pole dialogu VYHLEDAT A PŘIDAT KONTAKT

vložte adresu elektronické pošty vkládaného kontaktu
a klepněte na tlačítko VYHLEDAT.
3. V následujícím okénku PŘIDAT KONTAKT požádejte ma-

jitele adresy o povolení, abyste mohli jeho adresu vložit
do vašeho seznamu kontaktů.
4. Adresátovi přijde vaše žádost do seznamu pošty v pro-

středí eDisku – pozná to na záložce POŠTA, kde je uvedena indikace (1) značící jednu doručenou zásilku.
5. Adresát, pokud vám chce používání adresy dovo-

lit, v dopisu zásilky klepne na položku AKCEPTOVAT.
V opačném případě pomocí tlačítka ODPOVĚDĚT vaši
žádost zamítne.
6. Je-li žádost kladně vyřízena, máte nadále adresu k dis-

pozici ve vašich kontaktech.
Manipulace s uloženými soubory. Veškeré manipulace se

Pokud chcete soubor někomu poslat poštou, zaškrtněte
v seznamu kontaktů jeho adresu a poté voličem vyberte položku ZASLAT NA E-MAIL. V následujícím okénku
doplňte parametry zásilky a vše pak pošlete adresátovi.

❚

Soubor můžete také sdílet s jinými kontakty přímo
v prostředí eDisku. Označte soubor a vyberte kontakty
a poté nastavte volič na položku SDÍLET S KONTAKTY.

❚

Pomocí položky VYGENEROVAT ODKAZ otevřete pro označený soubor okénko ODKAZY NA SOUBORY, ve kterém
jsou uvedeny odkazy potřebné pro načtení souboru
z webu, pro vložení přístupového kódu do zdrojové-

5

❚

Sdílení informací na
Internetu

vztahují k souboru vybranému zaškrtnutím v políčku před
jeho názvem nebo skupině takto vybraných souborů. Voličem OZNAČENÉ SOUBORY vyberte, co chcete se soubory
udělat.
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ho kódu nějakého dokumentu HTML nebo pro vložení
v podobě kódu ve formě BBCode.
❚

Chcete-li soubor z eDisku smazat, použijte k tomu položku SMAZAT.
Pokud potřebujete relativně jednorázově někomu tu a tam
poslat větší objem dat – jako třeba rukopis této knihy do
nakladatelství (velký objem zaujímají obrázky), zcela jistě oceníte služby Úschovny. ÚSCHOVNA.CZ JE DOČASNÁ WEBOVÁ ÚSCHOVNA
SOUBORŮ a najdete ji na adrese http://www.uschovna.cz/.

Obsluha Úschovny. Po otevření úvodní stránky vidíte v její
dolní části dva obrázkové odkazy, které vás nasměrují k jedné z pomyslných přepážek.

6

❚

ULOŽIT BALÍK – zde budete balíky podávat, abyste mohli
své soubory někomu poslat.

❚

VYZVEDNOUT BALÍK – zde budete sami balíky se soubory
vyzvedávat.

Odeslání balíku do Úschovny. Soubory se do Úschovny vklá-

dají velmi jednoduše. Jsou zde však dvě omezení. Souborů
smí být nejvýše šest a jejich celková velikost nesmí přesáhnout 100 MB.
1. Na úvodní stránce Úschovny klepněte na odkaz ULOŽIT
BALÍK.

2. Vyplňte pomyslný podací lístek. Na první stránce for-

muláře musíte povinně zadat jen jediný údaj – adresu,
komu jsou soubory v „balíku” určeny. Nově lze tentýž
balík poslat i více příjemcům najednou (nejvýše pěti)
– v tom případě pište jejich adresy za sebe a oddělujte
mezerami nebo čárkami. Nepovinné jsou vaše jméno
a adresa, jméno adresáta a komentářový text k zásilce.
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3. Klepnutím na tlačítko POKRAČOVAT otevřete druhou

stránku formuláře „podacího lístku”. Na ní jsou pro
kontrolu uvedena data zadaná v předchozím kroku;
hlavní tu však jsou ovladače pro volbu posílaných souborů – sestavení pomyslného balíku. Ovladačů je šest
a nejvýše tolik souborů může balík obsahovat. Soubory
do balíku jednoduše vložíte výběrem v obvyklém systémovém dialogu otevřeném tlačítkem PROCHÁZET.
4. Pokud byste posílali balík do ciziny, může se vám hodit

možnost nastavení angličtiny jako jazyka poštovní zásilky avizující balík – k tomu je zde volič JAZYK E-MAILU
PRO PŘÍJEMCE.
5. Balík do Úschovny odešlete klepnutím na tlačítko

ULOŽIT BALÍK.
6. Balík se odešle a vám se zobrazí stránka se souhrnem

údajů – co a pod jakým podacím číslem jste vlastně
poslali. Pokud jste na první stránce podacího lístku
zadali svou adresu, přijde vám poštovní zásilka s dopisem potvrzujícím odeslání balíku.
Vyzvednutí balíku z Úschovny. Také vyzvednutí balíku sou-

borů je jednoduché. Adresát balíku je o jeho existenci vyrozuměn poštovní zásilkou.
1. Pokud si balík chcete vyzvednout, bude vaší jedinou

starostí klepnout v dopise zmíněné zásilky na odkaz
s identifikačním kódem balíku.
Sdílení informací na
Internetu

2. Na stránce takto otevřené Úschovny vidíte jednak údaje

o odesílateli a příjemci a jednak také seznam souborů
v balíku obsažených.
3. Klepnutím na název souboru se otevře dialog umožňu-

5

jící soubor otevřít nebo uložit na váš počítač v následujícím systémovém dialogu ULOŽIT JAKO vybrané složky.
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Tímto způsobem si stáhnete a uložíte soubory z balíku
na svůj počítač. Zde názorně vidíte výhodu archivace
souborů do jediného souboru ZIP (například), protože
pak stahujete soubor jediný.

Sdílení videa na Internetu
Sdílením videa rozumíme vystavení souborů s videoinformacemi na permanentně dostupném Internetovém serveru tak,
aby video bylo dostupné komukoliv, kdo o to má zájem (případně se přihlásí k danému serveru).

Populární stránka videí na YouTube. Stránky YouTube jsou
snad nejpopulárnějším světovými webovými stránkami pro
bezplatné sdílení videí. YouTube nabízí svým uživatelům
prohlížení, sdílení i nahrávání videoklipů. Existuje od roku
2005, přičemž od října 2006 pod společností Google. Na
stránkách najdete filmové, televizní a hudební klipy a dále
obsah amatérského původu (videoblogování). Úvodní stránku YouTube najdete na adrese http://www.youtube.com.

Vyzkoušejte: Omezení počtu souborů a částečně i velikosti
balíku můžete elegantně obejít tím, že potřebné soubory předem
zaarchivuje do souboru jediného, například ve známém formátu
ZIP

Registrace. Některá videa nelze prohlížet, aniž byste byli

registrováni a přihlášeni. Registrace k YouTube je bezplatná
a postup je obvyklý – vyplníte přihlašovací formulář, jehož
součástí je i vaše mailová adresa. Po potvrzení kontrolní
zásilky je vaše registrace platná a můžete pracovat.
❚

Odkaz k registraci najdete v pravém horním rohu okna
YouTube pod nápisem SIGN UP.

❚

Jakmile máte své přihlašovací jméno a heslo, budete se
přihlašovat z úvodní stránky v sekci MEMBER LOGIN vpravo dole.

Vyhledání a prohlížení videa. Podívejme se, jak jednoduše

online prohlížet nějaký klip. A zkusme třeba zadáním dotazu parní lokomotiva, zda YouTube „rozumí česky”.
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1. Do vyhledávacího pole zapište dotaz PARNÍ LOKOMOTIVA

a stiskněte tlačítko SEARCH.
2. Vytvoří se seznam videí odpovídajících dotazu. Jak

vidíte, česká videa lze v YouTube vyhledat bez problému.
3. Klepnutím na název videa nebo na náhledový obrázek

video spustíte. Ovládání přehrávače je obdobné jiným
známým přehrávačům videoklipů (třeba Windows
Media Playeru), takže ho není třeba explicitně popisovat.
Přenos videa na váš počítač. Tento požadavek není tak úpl-

ně jednoduché splnit. Je zapotřebí si předem zajistit nástroj
pro konverzi videa YouTube do formátu spustitelného na
vašem počítači., například AVI. K tomu není nutné instalovat žádný nový software.
1. V okně YouTube klepněte na náhledový obrázek videa

nebo odkaz s jeho názvem pravým tlačítkem myši
a z kontextové nabídky spusťte příkaz KOPÍROVAT
ZÁSTUPCE.

Vyzkoušejte: Upozorněme snad jen na dvojici tlačítek v pravém dolním rohu okénka – ta slouží ke změně velikosti obrazu.
Tzv. FULL SCREEN (celoobrazovkové) zobrazení lze ovšem uspokojivě využít jen u kvalitních videí s větším rozlišením.

2. Otevřete stránku na adrese http://www.vixy.net a do

vstupního pole URL zkopírujte ze schránky adresu videa.
3. Voličem CONVERTS TO zvolte formát, do kterého chcete

video převést.
Sdílení informací na
Internetu

4. Klepněte na tlačítko START a obrňte se trpělivostí.

5

Někdy jde konverze poměrně rychle, někdy pomalu
a někdy je pro velkou zátěž serveru odmítnuta. V tom
případě pokus opakujte.
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5. Jakmile je konverze ukončena, nabídne se vám uložení

konvertovaného souboru na váš počítač.
6. Pokud volbu uložení akceptujete, máte nyní konvertova-

ný videosoubor k dispozici na vašem počítači.
Pokud byste si chtěli pořídit vlastní softwarové nástroje, podívejte se například na stránky STAHUJ.CZ do sekce Download
manažery – najdete zde celou řadu speciálních programů pro
tyto účely, například iTube, YouRipper nebo YouTUBE Movie
Downloader.

Zveřejnění vlastního videa. Tato akce předpokládá přihlášení

registrovaného uživatele.
1. Klepněte na odkaz UPLOAD VIDEOS v pravém horním

rohu okna.
2. Vyplňte první stránku formuláře s popisem videa a klep-

něte na tlačítko UPLOAD A VIDEO.
3. Na druhé stránce formuláře specifikujte soubor s vi-

deem a rozhodněte, zda má být video obecně dostupné
nebo privátní pro rodinu a přátele (zde je ovšem třeba
vytvořit předem seznam kontaktů).
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4. Klepnutím na tlačítko UPLOAD VIDEO se rozeběhne kon-

verze a přenos dat na server YouTube.
5. Po přenosu je zobrazena stránka, na které můžete upra-

vit údaje o vašem videu. Potřebujete-li, doplňte a upravte popis videa a poté klepněte na tlačítko UPDATE VIDEO
INFO. Upravovat ovšem nemusíte nic a rovnou na stránce MY ACCOUNT zkontrolovat projekci.
Český portál N-JOY. Nový český portál N-JOY.cz pro sdílení
videa najdete na adrese http://www.n-joy.cz a sami tvůrci
jej označují jako „český YouTube”. Portál svým návštěvníkům umožňuje vše, co se od portálů tohoto typu očekává.

Rozhlasové a televizní vysílání
na Internetu
Rozhlasové vysílání na N-JOY.cz. Portál N-JOY.CZ nám rovnou vedle prohlížení videa poskytne odrazový můstek
k dalším multimediálním možnostem Internetu – sledování
televize a poslechu rádia.
1. Stačí se podívat na lištu záložek – vidíte zde záložku RÁ-

a záložku TELEVIZE. Pokud nad záložky jen posunete
kurzor myši – a pod lištou se objeví upřesňující nabídka. U televize jsou to geografická upřesnění a u rádia
žánr, který chcete poslouchat.
DIO

2. Klepnutím na upřesnění výběru se v pravé části okna

5

Sdílení informací na
Internetu

otevře seznam stanic spolu s doplňujícími údaji. Podívejme se třeba na rozhlasové stanice žánru označeného
jako rock.
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3. Klepněme třeba na logo oblíbené stanice Rádio Beat,

která je označená jako vysílající online. Pokud máte
v pořádku zvukovou kartu a reproduktory, uslyšíte obratem živé vysílání této stanice.
4. V informačním okně vlevo dole se vám zobrazí některé

užitečné odkazy vztahující se k dané stanici – například
adresa jejich webových stránek (OTEVŘÍT STRÁNKY K TOMUTO OBSAHU) nebo okénko s adresou (URL), kterou když si někam zkopírujete nebo někomu pošlete,
poslouží vám kdykoliv k přechodu na tuto aktuálně
nastavenou stanici. Nabídka stanic slyšitelných po Internetu je tu skutečně bohatá.
Všimněte si: Pokud chcete na svém počítači sledovat televizi,
musíte mít k dispozici dostatečně rychlé připojení k Internetu,
protože je nutné přenášet velké objemy dat. Data jsou načítána postupně a teprve pak zobrazována na monitoru, proto
pokud není přenos dostatečně rychlý nebo počítač data rychle nezpracuje, může se obraz chvílemi zastavovat a působit
neklidným dojmem. Z hlediska programového zabezpečení je
zapotřebí mít instalovaný program typu Windows Media Player
a Real Player, popřípadě ještě QuickTime. Ty jsou ovšem součástí Windows nebo je lze stáhnout z Internetu jako freeware.

Sledování televize pomocí N-JOY.CZ. V okně N-JOY zkuste

najet myší nad záložku TELEVIZE.
1. V podnabídce na liště zkuste položku NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ.

Je to trochu alibistické, ale budete mít záruku, že přístup na stanice bude asi funkční, když jsou
hodně navštěvované. Jak to tak vypadá, tak nejnavštěvovanější je česká hudební televize Óčko.
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Kapitola 5: Sdílení informací na Internetu

Rozhlasové a televizní vysílání na Internetu

2. Podobně jako u rozhlasu lze klepnutím na logo vyžádat

příslušnou stanici. Její vysílání je v prostředí N-JOY.CZ
zobrazeno přímo v okně portálu.
Klepnutím na odkaz CELÁ OBRAZOVKA v pravém horním rohu přehrávací sekce můžete poměrně malý obraz rozšířit na celou
obrazovku monitoru. Kvalita obrazu je ovšem velkou neznámou – záleží na okamžitých přenosových možnostech.

Televize a rozhlas ve světě a u nás. Na světě existuje spous-

❚

Některé stanice poskytují své vysílání online, takže uvidíte na počítači prakticky totéž, co na televizní obrazovce běžného přijímače.

❚

Jiné stanice nabízejí divákovi ke shlédnutí v podstatě jen
videozáznamy dříve odvysílaných pořadů. To je bohužel
případ všech „velkých” stanic u nás.

5

Vyzkoušejte: Jako východisko pro výběr televizní stanice
můžete použít například stránku http://www.free-internet-tv.cz/cs/
online-tv.html.

Sdílení informací na
Internetu

ta televizních a rozhlasových stanic vysílajících své pořady přes internet. Přístup k divákovi je u televize v zásadě
dvojí:
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Poznáváme Internet

Rychle hotovo!

Tisk a časopisy
Portál Právě dnes. Dobrým odrazovým můstkem do světa

zpravodajství může být třeba stránka PRÁVĚ
resu http://www.pravednes.cz.

DNES

– má ad-

1. Na lištách v horní části okna klepněte na oblast vašeho

zájmu.
2. Vyberte si sekci s periodikem a klepněte na zprávu, kte-

rou si chcete přečíst.
3. Přejdete na stránky dotyčného periodika, kde najdete

načtený text vybrané zprávy.
4. Můžete pak dále surfovat v dotyčném periodiku – a pak

se podle potřeby vrátit na stránky PRÁVĚ DNES.
Portál Právě dnes nabízí i další služby včetně možnosti personalizace pohledu na stránky. Některé služby jsou ale placené
– informujte se na nápovědných stránkách otevřených klepnutím na odkaz INFORMACE v horní části okna.

Vyzkoušejte: Pokud hledáte informaci a nevíte, kde je otištěna, využijte prostředky pro fulltextové vyhledání.

Další zdroje adres časopisů a novin. Internetové portály obvykle mívají své vlastní zpravodajské servery. Tak třeba SEZNAM
odkazuje na NOVINKY.CZ (http://www.novinky.cz/), CENTRUM
na AKTUÁLNĚ.CZ (http://aktualne.centrum.cz/) a podobně.
Odkazy na noviny a časopisy bývají také mezi kategoriemi katalogů adres nebo přehledu služeb daného portálu. Tak třeba
v přehledu služeb Seznamu.cz najdete odkaz DENNÍ TISK, v kategoriích katalogu pak odkaz ČASOPISY či DENÍKY.
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Kapitola 5: Sdílení informací na Internetu
Knihy ke stažení. Na Internetu se dají tu a tam stahovat

Vyzkoušejte: Zkuste si zadat do vyhledávače dotaz
STAŽENÍ a uvidíte, co se vám ve výsledcích ukáže.

KNIHY KE

5

Sdílení informací na
Internetu

i celé knihy – obvykle ve formátu PDF, někdy jako DOC
a také ve formátu PDB jako tzv. „Palmknihy”. Zde nejvíce
vystupuje do popředí otázka porušování autorských práv;
z tohoto důvodu nebudu dávat žádný konkrétní tip, ale jen
obecnou radu.

Tisk a časopisy

131

1485_.indd 131

18.9.2007 9:17:53

