
VY_32_INOVACE_In 6.,7.11

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů.
Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer. Žák zjistí jeho základní nastavení a
použití. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v prezentaci.
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Autor: Mgr. Robert Kecskés
Jazyk: Český
Očekávaný výstup: Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 
vlastnictví. Má přehled v základních funkcích internetového prohlížeče IE.
Druh učebního materiálu: Prezentace
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok
2011-2012
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Šestý ročník základní školy



Internetové prohlížeče

Abychom brouzdat po internetových stránkách 
potřebuje mít na sém počítači instalovaný 
internetový prohlížeč.

V současnosti existuje velká škála prohlížečů. 



Internetové prohlížeče

Windows Internet Explorer

Opera

Mozilla Firefox

Google Chrome

Saffari

Netscape

Camino

Maxthon



Internet Explorer

My se zaměříme na internetový prohlížeč Internet 
Explorer 8 (IE 8).

Je součástí operačních systémů Microsoft 
Windows.

Jedná se o nejpoužívanější prohlížeč.

Verze 9 je zatím poslední verzí Internet Exploreru. 
Finální verze vyšla 15. března 2011.

Novinkou je vypnutí zobrazování reklamy nebo 
počítadel návštěvnosti.



Připojení k internetu

Klikneme na tlačítko Start a na příkaz Ovládací 
panely. 

Do vyhledávacího pole zadáme slovo síť.

Klikneme na položku Centrum síťových připojení 
a sdílení. 

Klikneme na položku Nastavit nové připojení
nebo síť a poté dvakrát klikneme na položku 
Připojit k Internetu.



Okno IE 8



Změna výchozího webového 
prohlížeče

Můžeme si vybrat, který webový 
prohlížeč budeme používat.

Otevřeme ovládací panel 
Možnosti Internetu. Klikneme 
na tlačítko Start, na příkaz 
Ovládací panely, na položku 
Síť a Internet a na položku 
Možnosti Internetu. 

Na kartě Programy klikneme 
na tlačítko Nastavit jako 
výchozí.

Potvrdíme kliknutím na tlačítko 
OK.



Nastavení domovské stránky

Přejdeme na webovou stránku, kterou chceme 
nastavit jako domovskou.

Klikneme na šipku vpravo od tlačítka Domů
a pak klikneme na příkaz Přidat nebo změnit 
domovskou stránku.

Podle druhu uložení klikneme na tlačítko Použít 
tuto webovou stránku jako jedinou domovskou 
stránku, Přidat webovou stránku do záložek 
domovských stránek nebo Použít aktuální 
záložku jako domovskou stránku.



Oblíbené položky

Oblíbené položky (záložky) jsou odkazy na 
stránky, které často navštěvujeme.

V oblíbených položkách klikneme na název a 
nemusíme psát adresu.

Jestliže máme otevřenou webovou stránku a tu 
chceme přidat do seznamu oblíbených položek, 
klikneme na tlačítko Oblíbené položky a pak na 
příkaz Přidat k oblíbeným položkám.

Oblíbenou položku lze přidat rovněž stisknutím 
klávesové zkratky CTRL+D.



Nastavení panelů nástrojů

IE 8 má několik panelů nástrojů.

Např.

Panel nabídek

Panel oblíbené položky

Panel příkazů

Stavový řádek

Tyto vybrané panely lze zobrazit nebo skrýt.

Klikneme na tlačítko Nástroje, přejdeme na 
položku Panely nástrojů a klikneme na panel 
nástrojů, který chceme zobrazit nebo skrýt.



Vyhledávání na webu

Vyhledat webovou stránku nám obvykle nestačí. 
Chceme vyhledat informaci, která se nachází 
někdy uvnitř stránky.

Klikneme na nabídku Úpravy. Klikneme na 
položku Vyhledat na této stránce, zobrazí se 
nám pole Hledat v řádku záložek. 

(ALT - zobrazí nabídku Úpravy.)

Do textového pole zadáme slovo či frázi, kterou 
chceme na webové stránce najít.

Vedle tlačítka Možnosti se zobrazí výsledky 
hledání. Stránky vždy přejde na první výskyt 
daného výrazu. Tlačítky Předchozí a Další nám 
přejdeme na předchozí či další frázi nebo slovo.



Vyhledávání na webu
Je dobré používat více poskytovatelů vyhledávání.

Klikneme na šipku vpravo od pole hledání.

Klikneme na příkaz Vyhledat další poskytovatele.

Klikneme na poskytovatele, kterého chceme přidat. Otevře 
se okno Přidat poskytovatele vyhledávání.

Chceme-li používat nového poskytovatele jako výchozího 
klikneme na příkaz Nastavit tohoto poskytovatele 
vyhledávání jako výchozího.

Jestliže mi poskytovatel vyhledávání vyhovuje zaškrtneme 
políčko Použít návrhy hledání od tohoto poskytovatele.

Klikneme na tlačítko Přidat.



Dříve navštívené stránky
Aniž bychom si pamatovali dříve navštívené webové 
stránky, můžeme jednoduše zjistit, které jsme navštívili.

Základní postupy:

Návrat právě opuštěnou webovou 
stránku

Zobrazení historie návštěvy 
stránek

Klikneme na oblíbené 
položky a pak na Historie

Návrat na webovou stránku 
navštívenou během této relace

Návrat na webové adresy, které 
jsme zadali v panelu Adresa

Otevření záložek uzavřené od 
spuštění aplikace IE 8



Nebezpečí při stahování dat z 
internetu

Při stahování dat existuje vždy riziko, že soubor 
obsahuje vir nebo program, který může poškodit 
počítač.

Musíme používat antivirový program.

Stahujme soubory pouze z důvěryhodných webů.

Při stahování se raději vyhýbejme souborům s 
příponami EXE, SCR, BAT, COM a PIF.



Stahování dat z internetu

Stažené soubory se nejčastěji uloží do složky 
Stažené soubory, která se nachází pod 
uživatelským jménem ve složce Users.

Můžeme si však zvolit kam soubor při stahování 
uložit.

Při stahování souborů klikneme pravým tlačítkem 
na daný soubor a zvolíme možnost Uložit jako. 

Můžeme stahovat i více souborů najednou. Každý 
stahovaný soubor má samostatné okno průběhu 
stahování.
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