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Operační systém

Operační systém je skupina speciálních, 
vzájemně spolupracujících programů, 
které jsou nezbytnou součástí každého 
výpočetního systému. Aktivuje se 
automaticky hned po startu počítače. 
Spouští a ukončuje aplikační programy, 
koordinuje jejich činnost, přiděluje jim 
systémové zdroje. Řídí veškerou práci 
technického vybavení počítače (hardwaru) 
na základě požadavků aplikačních 
programů i na základě pokynů obsluhy 
počítače.
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Základy práce s Windows XP

Zapnutí počítače a 
přihlášení do systému
Práce s myší
Práce s klávesnicí
Odhlášení a přepnutí
uživatele
Restartování počítače
Úsporný režim a 
vypnutí počítače
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Zapnutí počítače a přihlášení
do systému 

Zapnutí monitoru

Před započetím práce nejprve zapneme 
zobrazovací jednotku. Tou může být buď
klasický monitor, nebo třeba modernější LCD 
displej. Zapínací tlačítko bývá obvykle umístěno 
v dolní části přední strany zařízení a je 
doplněno světelnou diodou, která hlásí aktuální
stav. Pokud svítí, je monitor zapnut. Pokud 
nesvítí, je potřeba jej stisknutím tlačítka 
zapnout. Monitor by se měl zapínat jako první a 
vypínat až po vypnutí celé sestavy. Monitor 
dnes mívá své vlastní napájení, čeká na signál 
z počítače a po jeho zapnutí se zapne také. 
Jeho vypínač se pak vůbec nepoužívá. 
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Zapnutí počítače

Počítač se obvykle zapíná tlačítkem umístěným na 
přední straně počítačové skříně a označeným buď
Power, někdy 0/1 nebo On/Off. Je to síťový 
vypínač, jehož stisknutím uvedeme PC do chodu. 
Poblíž tlačítka se rozsvítí kontrolní světélko a 
začnou probíhat startovací operace, zejména 
otestování operační paměti a kontrola ostatního 
hardware. Po úvodních operacích se automaticky 
začne spouštět operační systém. Objeví se 
obrázek s logem XP, obrazovka pak může na 
chvíli zčernat, až se konečně dočkáme prvního 
samostatného zásahu, kterým je přihlášení do 
systému prostřednictvím přihlašovací obrazovky 
systému Windows XP. 

Zapnutí počítače a přihlášení
do systému 
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Přihlášení do systému

Operační systém MS Windows XP počítá s tím, že 
jeden počítač může používat i více uživatelů. 
Každý uživatel může mít své osobité požadavky a 
chce pracovat v prostředí, které mu nejvíce 
vyhovuje. Aby si uživatelé nemuseli po každém 
spuštění počítače svá prostředí znovu nastavovat 
a aby si je vzájemně neničili, spravuje a uchovává
systém MS Windows XP současně více různých 
nastavení, pro každého uživatele zvlášť. Každý 
uživatel má svůj uživatelský účet, pod kterým se 
skrývá jeho vlastní nastavení, jež se vždy po 
přihlášení vyvolá. Přihlašovací obrazovka systému 
Windows XP obsahuje seznam uživatelů, kteří
počítač používají. 
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Uživatelské účty
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Práce s myší

Myš je vstupní zařízení, které ve své
klasické podobě připomíná živou myš, 
včetně ocásku, vedoucího zezadu do 
počítače. Při pohybu myší po stole vidíme, 
jak se pohybuje i její ukazatel neboli 
kurzor (většinou malá šipka) na 
obrazovce monitoru. Pomocí tlačítek na 
přední straně myši vyvoláváme různé
akce. Myš musíme správně uchopit: 
položíme na ni celou dlaň tak, abychom 
stisknutí tlačítka dosáhli jen lehkým 
pohybem ukazováčku nebo prsteníčku. 



9

Operační
systém 

MS 
Windows

Práce s myší

Pravé
tlačítko 

myši

Levé tlačítko 
myši

Rolovací
kolečko

Klik – příruční
nabídka (lokální
menu)

Klik – příruční
nabídka (lokální
menu)

Klik – označení
(výběr), potvrzení
(OK, storno);
Dvojklik –otevření
(dokumentu), 
spuštění (programu); 
Tažení – přesun 
(okna, ikony)

Klik – označení
(výběr), potvrzení
(OK, storno);
Dvojklik –otevření
(dokumentu), 
spuštění (programu); 
Tažení – přesun 
(okna, ikony)
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Ukázat
Ukázat znamená najet kurzorem myši na 
jakýkoliv objekt na obrazovce monitoru a 
nemačkat přitom žádné tlačítko. Nestane se buď
nic, nebo se v malém okénku zobrazí stručné
informace o objektu.
Klepnout (kliknout)
Klepnout na určitý objekt myší znamená najet na 
něj kurzorem a stisknout 1x levé tlačítko. Objekt 
se buď označí (změní se jeho barva), nebo se 
provede předepsaná akce. Označení se zruší
klepnutím myší kamkoliv do prázdného místa na 
obrazovce. Místo slova označit se používá
v některých případech slovo vybrat.

Práce s myší



11

Operační
systém 

MS 
Windows

Poklepat
Poklepat na určitý objekt myší znamená
najet na něj kurzorem a stisknout 2x 
rychle za sebou levé tlačítko. Touto akcí
daný objekt otevřeme.
Klepnout pravým tlačítkem
Klepnout pravým tlačítkem myši na určitý 
objekt znamená najet na něj kurzorem a 
stisknout 1x pravé tlačítko. Objeví se tzv. 
Místní nabídka. Menu obsahuje operace, 
které můžeme z daným objektem 
provádět. Z něj pak vybereme požado-
vanou operaci klepnutím levého tlačítka.

Práce s myší
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Pohyb po textu
V textu se kurzor myši mění v textový 
kurzor, který vypadá jak velké měkké I.  
Potřebujeme-li kurzor v textu někam 
přesunout a zde pokračovat v psaní, stačí
klepnout myší na dané místo.
Přetažení objektu myší (Drag and
Drop)
Uchopit objekt znamená klepnout na něj 
myší a tlačítko nechat stisknuté. Nyní
můžeme pohybem myši objekt 
přetáhnout na zvolené místo a tam jej 
pustit uvolněním tlačítka. Tím jej 
přemístíme.

Práce s myší
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Práce s myší

Možné podoby kurzoru
Podoba kurzoru se mění podle situace. 
Zmínili jsme již šipku a velké měkké I. 
Kromě toho může kurzor nabývat řady 
jiných podob. Např. je-li systém 
zaneprázdněn a nelze jej v dané chvíli 
ovládat, má kurzor podobu přesýpacích 
hodin. Podoby kurzoru si též můžeme 
nastavit podle svého vkusu.
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Práce s myší

Když nefunguje myš

Nabídka Start - klávesa s logem 
Windows nebo Ctrl+Esc; kurzorové
klávesy; vybranou položku aktivujte 
klávesou Enter; otevřenou nabídku 
zavřete klávesou Esc. Celou nabídku Start 
zavřete opětovným stiskem klávesy 
Windows.
Ukončení programu – kombinace kláves 
Alt+F4.
Vypnutí počítače - Alt+F4 nebo pomocí
nabídky Start / Vypnout počítač.
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Práce s klávesnicí

Tři části klávesnice
Klávesnice je jedno z nepostradatelných 
vstupních zařízení počítače. Slouží k psaní, 
opravám, k pohybu po textu a k zadávání
příkazů nezbytných pro práci s PC. Klávesnice 
má tři části. Vlevo je nejrozsáhlejší hlavní část. 
Jsou zde znaky, včetně všech písmen, číslic, 
funkční a některé ovládací klávesy. Vpravo je 
tzv. numerická (číselná) část klávesnice, která
se uplatňuje zejména při zadávání ryze 
číselných dat. Můžeme ji využívat i při psaní
číslic v textu. Mezi oběma zmíněnými částmi 
klávesnice je část třetí. Tou je uskupení 13 
kláves, které slouží převážně pro pohyb 
v textu.
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Práce s klávesnicí
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Skupiny kláves

1. Alfanumerická část
hlavní, největší část

slouží pro vstup písmen i číslic a dalších 
speciálních znaků

klávesy jsou uspořádány přesně podle 
klasické strojové klávesnice

ve všech zemích stejné uspořádání
základních kláves, pouze speciální znaky 
místní abecedy různé umístnění

základní rozdíl mezi českou (QWERTZ) a 
anglickou (QWERTY) = záměna Z a Y 
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Skupiny kláves

2. Numerická část
slouží pro vstup číselných údajů

pokud chceme tuto část používat v režimu 
psaní čísel, musí být zapnuta klávesa Num
Lock (svítí kontrolka Num Lock)

pokud kontrolka Num Lock nesvítí (tzn., že 
je vypnutý režim psaní čísel), používají se 
tyto klávesy pro pohyb kurzoru (viz 
popisky v dolní části daných kláves)
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Skupiny kláves

3. Funkční klávesy
F1 – F12

jsou využívány ke snadnějšímu ovládání
programů, mají speciální určení, liší se 
program od programu

téměř u všech programů se pomocí F1 
spustí nápověda
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Skupiny kláves

4. Kurzorové klávesy
slouží pro pohyb kurzoru

šipky – posun po znacích nebo řádcích

Page Up a Page Down – posun o obrazovku 
vpřed a vzad

Home a End – skok kurzoru na začátek a 
konec řádku

Delete a Backspace ( ) – mazání, Delete –
napravo od kurzoru, Backspace nalevo od 
kurzoru

Insert - pro přepínání mezi režimem 
vkládání a přepisování znaků
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4. Kurzorové klávesy

KlKláávesavesa FunkceFunkce
Home Na začátek řádku
End Na konec textu v řádku 
Ctrl + Home Na začátek celého textu
Ctrl + End Na konec celého textu
Pg Up O stránku nahoru
Pg Dn O stránku dolů
Ctrl + šipka doprava O slovo doprava
Ctrl + šipka doleva O slovo doleva
Ctrl + šipka nahoru O odstavec nahoru
Ctrl + šipka dolů O odstavec dolů

Skupiny kláves
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Skupiny kláves

5. Speciální klávesy
Shift - přesmykač horní a dolní sady znaků
nebo také přeřaďovač = psaní malých a 
velkých písmen
Caps Lock - trvale zapíná klávesu Shift, 
zapnutí signalizováno kontrolkou Caps 
Lock, nazýván také zámkem přeřaďovače
Ctrl a Alt – tzv. přepínače, ve spojení
s jinými klávesami tvoří speciální řídící
kódy = klávesové zkratky, v různých 
programech různá funkce
Enter - schvaluje danou nastavenou funkci 
a spouští její provedení
Esc – escape, ruší nastavení operace 
připravené ke spuštění, obvykle vrací
situaci o krok zpět



23

Operační
systém 

MS 
Windows

Skupiny kláves

5. Speciální klávesy
Print Screen - pro „vyfocení“ obrazovky, pro 
tisk obrazovky na tiskárnu

Tab – tabulátor
posouvá kurzor podle nadefinovaných 
tabulátorů – zarážek

provádí přeskok z jedné položky na druhou

Break/Pause – , přerušení běhu, 
v kombinaci s jinou klávesou může např. 
ukončit program

klávesa Start – otevírá nabídku start

klávesa Windows – funguje jako pravé
tlačítko myši (rozevírá místní nabídku)



24

Operační
systém 

MS 
Windows

Technika psaní na klávesnici
Na klávesnici píšeme pomocí úhozů prstů. Přidržení klávesy má stejný 
účinek, jako opakované úhozy. S přepínači pracujeme tak, že je 
podržíme stisknuté, zatímco na další klávesu pouze uhodíme prstem. 
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Odhlášení a přepnutí uživatele
Pokud uživatel ukončí svou práci na počítači, nemusí jej 
vypnout, ale měl by se od systému odhlásit. Má to 
dva důvody. Jednak tím zabrání nepovolaným osobám, 
aby pracovaly v jeho prostředí a současně umožní, aby 
se do systému přihlásil někdo další. Ze systému se 
odhlásíme takto: Klepneme na tlačítko s nápisem Start 
v levém dolním rohu obrazovky. Objeví se menu Start, 
v jehož spodní části je tlačítko s obrázkem klíče a 
nápisem Odhlásit. Když na tlačítko Odhlásit klepneme, 
otevře se okno s dvěma volbami. Nyní je třeba se 
zamyslet, zda se chceme zcela odhlásit od systému a 
ukončit všechny své spuštěné programy. V takovém 
případě klepneme na volbu Odhlásit se. Pokud ovšem 
zamýšlíme v brzké době pokračovat v práci a pouze 
dočasně uvolnit počítač jinému uživateli, klepneme na 
volbu Přepnout uživatele. Naše programy zůstanou 
spuštěné a za nějaký čas můžeme po novém přihlášení
pokračovat v práci od místa, kde jsme právě skončili. 
V obou případech se po klepnutí myši objeví
přihlašovací obrazovka systému Windows XP a systém 
čeká na přihlášení dalšího uživatele.
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Restartování počítače

Může se stát, že budeme muset 
v krátkém časovém intervalu počítač
vypnout a opět zapnout. Pro tento úkon 
může být řada důvodů. Buď si jej vyžádá
některý nově instalovaný program, či 
přímo operační systém, nebo je nový 
start systému potřebný po instalaci nové
části technického vybavení, kterou 
potřebujeme uvést do provozu. Někdy se 
stane, že v systému dojde k těžko 
identifikovatelné chybě. Celý systém pak 
přestane reagovat na povely a nezbývá, 
než jej znovu nastartovat. Tomuto zásahu 
do běhu PC se říká restartování počítače.
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Softwarový restart
Softwarový restart počítače je na rozdíl od 
hardwarového restartu  zcela korektní a nehrozí
při něm žádné nebezpečí. Používá se v případech, 
kdy to vyžaduje nově přidaný program,  nový díl 
hardware či operační systém. Existují dva druhy 
softwarového restartu. 
1. Automatický – např. po instalaci programu, po 

které se restart vyžaduje, může operační systém 
automaticky nabídnout restart počítače 
prostřednictvím okna s tlačítky Ano a Ne.  Po 
klepnutí na tlačítko Ano se PC restartuje.  

2. Samostatný - v dolní části menu Start je volba 
Vypnout počítač. Klepneme-li na ni, otevře se okno 
s několika nabídkami. V něm zvolíme, že se má
počítač restartovat.

Restartování počítače
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Hardwarový restart
Hardwarový restart je méně šetrný k hardwaru 
počítače než restart softwarový a navíc může poškodit 
operační systém. Proto se k němu uchýlíme, až když
nic jiného nezbývá. Například při neidentifikovatelné
chybě, kdy systém nereaguje na žádné povely. Postup 
je velmi jednoduchý. Na přední straně počítače, 
obvykle v blízkosti síťového vypínače, je tlačítko Reset, 
jehož stisknutím vynutíme hardwarový restart. 
Operační systém se začne znovu zavádět. Než se 
dostane do přihlašovací obrazovky systému Windows 
XP, zapne automatickou kontrolu neporušenosti 
souborů na pevném disku (ScanDisk). Kontrola trvá
obvykle několik minut. Doporučujeme nespěchat a 
nechat ji proběhnout až do konce.
Po některých chybách systému se můžeme 
hardwarovému restartu vyhnout opakovaným stiskem 
klávesové zkratky Ctrl+Alt+Del, po kterém se 
v některých případech podaří softwarový restart.

Restartování počítače
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Úsporný režim a vypnutí počítače

Úsporný režim Windows XP

Příliš časté vypínání a zapínání počítači 
neprospívá. Odcházíme-li od počítače na krátký 
čas, můžeme jej přepnout do úsporného režimu. 
Dojde k vypnutí monitoru a pevného disku 
a spotřeba elektrické energie v počítači se 
výrazně sníží. Volba Úsporný režim se skrývá
v okně, které se objeví po stisknutí tlačítka 
Vypnout počítač v menu Start. Ke zrušení
úsporného režimu a opětovnému nažhavení
monitoru a zapnutí pevného disku stačí pohnout 
myší nebo stisknout jakoukoliv klávesu.
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Vypnutí s ukončením činnosti 
Windows XP 
Nejprve je nutné ukončit všechny běžící
aplikace. Pak klepneme v menu Start na 
tlačítko Vypnout počítač. V okně, které se 
otevře, zvolíme Vypnout a tím se 
postaráme o korektní způsob ukončení
operačního systému. Pokud vlastníme 
novější počítač, vypne se po ukončení
operačního systému sám. Máme-li počítač
starší, musíme počkat až se na monitoru 
objeví nápis: Nyní můžete počítač bezpečně
vypnout. Poté stiskneme síťový vypínač. 
Pozor, některé síťové vypínače je nutné
držet stisknuté delší dobu.

Vypnutí počítače
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Vypnutí bez ukončení činnosti 
Windows XP
Hrůza! Počítač přestal poslouchat a 
nereaguje vůbec na nic! Nevadí, stejně
jsme právě chtěli ukončit práci a vypnout 
jej. Tak pouze stiskneme síťový vypínač. 
K tomuto úkonu by však mělo docházet co 
nejméně, protože tím riskujeme porušení
dat v počítači a porušení funkčnosti 
operačního systému. Po opětovném zapnutí
se, stejně jako u hardwarového restartu, 
automaticky spustí kontrola souborů
ScanDisk.

Vypnutí počítače
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Uložení programů a dat

Vnější paměti
Soubor
Složka
Cesta
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Vnější paměti

Cílem práce s počítačem je vyřešení úlohy, 
získání výsledků. Ať již vytváříme nějaký 
text, kreslíme obrázek, počítáme početní
příklad, vždy se musíme dopracovat 
k nějakému výsledku. 
Program načítá vstupní data, zpracovává je 
a výsledkem budou výstupní data. 
Programy i data jsou zapsány na vnějších 
pamětech. Obvykle na pevném disku 
počítače, ale mohou být i na jiných médiích 
(např. disketa, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, 
ZIP apod.)

http://www.cdr-shop.cz/detail-zbozi/910-xtreme-1gb-tmave-modry-mp3-fm-radio-zazn-usb-disk/
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Soubor

Soubor je základní pojmenovaná
skupina informací, s níž uživatel 
pracuje, a která k sobě logicky patří. 
Soubory jsou ukládány na vnější
paměti (pevný disk, disketa, CD-
ROM). Souborem může být program 
(posloupnost instrukcí), nebo to 
může být soubor dat (texty, obrázky 
apod.)
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Soubor

Příklady datových 
souborů:

text dopisu 
kamarádovi
obrázek z dovolené
tabulka výsledků
fotbalové ligy
seznam kont klientů
banky
adresář partnerů
firmy
zvukový záznam 
písně

Příklady 
programových 
souborů:

textový editor
tabulkový procesor
program pro kreslení
(grafický editor)
hra pexeso
program pro výuku
angličtiny
program pro vedení
účetnictví
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Název souboru

Každý soubor musí mít svůj název, své jméno. Pro lepší
orientaci doporučujeme volit názvy tak, aby co nejlépe 
vystihovaly obsah souboru. 
Při tvorbě názvu jsme omezeni těmito pravidly:

Název souboru nesmí přesahovat 255 znaků, 
Název nesmí obsahovat znaky, které mají v systému 
nějakou funkci. Zakázanými znaky jsou \ : ? „ “ < > 
* ~ .
Všechny ostatní znaky, včetně mezer, může název 
obsahovat. Může obsahovat dokonce i typicky česká
písmena (ščřž…). 

Přípona
Součástí názvu souboru bývá obvykle tříznaková přípona, 
která charakterizuje typ souboru. Úplný název souboru 
má tvar:

název.xxx



37

Operační
systém 

MS 
Windows

Příklady častých přípon:

EXE – spustitelný program
COM – spustitelný program realizující nějaký příkaz
BAT – spustitelná posloupnost příkazů
TXT – textový soubor
DOC – dokument pro textový editor Word
XLS – dokument pro tabulkový procesor Excel
JPG – jeden z mnoha grafických formátů (vhodný např.

pro uložení fotografií)
BMP – obrázek aplikace Malování
DBF – databázové soubory 
PPS, PPT – prezentace aplikace MS PowerPoint
MP3 – hudební soubor
AVI, MPG – video soubor
HTM, HTML – internetová stránka
ZIP - archív

Název souboru
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Velikost souboru, atributy

Velikost 
souboru

Data změny 
souboru

Atributy 
souboru
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Složka   

Abychom mezi programy a 
datovými soubory na disku 
udrželi pořádek, ukládáme je 
do složek.  Do jednotlivých 
složek ukládáme soubory, 
které k sobě logickým 
způsobem patří. Každá složka 
může obsahovat libovolný 
počet podsložek. V podsložce
mohou být další podsložky. 
Úroveň vnoření je prakticky 
neomezená. Podobně jako 
soubory, musí i složky a 
podsložky být pojmenovány. 
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Cesta
Soubor ani složka nejsou svým názvem jednoznačně
určeny. Pokud jsou soubory umístěny v různých 
složkách, mohou mít stejné názvy. Jednoznačně jsou 
pak určeny pomocí cesty (path), která obsahuje 
označení disku a názvy všech složek a podsložek, 
kterými musíme projít, abychom požadovaný soubor 
nalezli. Disky se označují obvykle velkým písmenem. 
Pevný disk počítače se zpravidla označuje písmenem C, 
disketa písmenem A, CD-ROM písmenem D. Nemusí to 
platit vždy. K počítači může být připojeno více zařízení
stejného typu a potom je zapotřebí užít k jejich 
rozlišení i jiná písmena. Zápis cesty začíná vždy 
označením disku, následuje dvojtečka a obrácené
lomítko (\). Pak postupně následují všechny složky na 
cestě k požadovanému souboru. Názvy složek jsou 
vzájemně odděleny obráceným lomítkem. Za 
posledním \ je úplný název souboru, včetně přípony.

C:\ctitelky\Alena\vylet.doc
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Obrazovka systému MS Windows

Základní prvky
Tlačítko a menu 
Start
Okno programu
Přepínání mezi 
spuštěnými 
programy
Dialogová okna 
Windows XP
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Pracovní prostředí

Operační systém Windows patří mezi tzv. 
uživatelsky přátelské operační systémy. 
Práce s většinou programů, souborů, 
objektů je prováděna pomocí myši, popř. 
klávesnice , a proto nemusí uživatel znát 
pro základní práci žádné příkazy. Pracovní
prostředí nevypadá na všech počítačích 
stejně, ale jeho vzhled vždy závisí na 
nastaveních provedených uživatelem. Pokud 
pracuje na PC více uživatelů, může mít 
každý z nich vytvořen vlastní profil, tzn. že 
každý bude mít svůj malý „kousek“ počítače 
vyhrazen jen pro sebe: vlastní uživatelské
jméno, vlastní heslo, vlastní barevné
schéma, vlastní složky …
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Základní prvky

Plocha a tapeta
Stejně jako člověk potřebuje pro svou práci 
stůl, potřebují Windows XP pracovní plochu 
pro zobrazování zadaných operací. Na ploše 
se zobrazují spuštěné soubory, můžeme 
sem umístit nejrůznější objekty, jako jsou 
složky, soubory či jejich zástupci. Vzhled 
plochy lze změnit použitím různých tapet. 
Jako tapeta (neboli pozadí plochy) může být 
použita například fotografie, obrázek, různé
vzory nebo třeba jen jedna barva. 
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Ovládací panely

Obsahují mnoho specializovaných 
nástrojů, které slouží ke změnám 
vzhledu a funkcí systému Windows.
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Změna vzhledu 
plochy
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Ikona 

Ikona – malý 
obrázek 
s popiskem, který 
reprezentuje určitý 
soubor (program, 
dokument, 
písničku …)
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Zástupce je pojmenovaná ikona, která
v sobě skrývá odkaz na určitý soubor 
nebo složku.  Zástupce může být 
umístěn na různých místech. 
Poklepáním na zástupce se daný 
objekt automaticky spustí. Zástupce 
(např. na ploše) poznáme podle malé
černé šipky v levém dolním rohu 
ikony. Pouze zástupci, umístění
v menu Start, tuto šipku neobsahují. 

Zástupce objektu
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Jak nejsnáze vytvořit zástupce?

1. Vyhledejte složku (např. pomocí
průzkumníka nebo procházením přes 
ikonu Tento počítač), ve které se 
nachází objekt, jehož zástupce má být 
vytvořen např. na pracovní ploše.

2. Stiskněte klávesu Alt a poté na ikoně
objektu levé tlačítko myši. Následně
myší táhněte směrem ke složce nebo na 
pracovní plochu – tam, kam si přejete 
umístit zástupce.

3. Uvolněte levé tlačítko myši a poté
klávesu Alt. Zástupce je vytvořen.
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Jak jinak vytvořit zástupce?

1. Na pracovní ploše, ve složce nebo v místě, 
kde chcete vytvořit zástupce, klepněte jednou 
pravým tlačítkem myši.

2. V zobrazené nabídce zvolte položku Nový a 
v další podnabídce položku Zástupce.

3. Zobrazí se okno, do kterého je nutné doplnit 
plnou cestu k souboru, na nějž se má
zástupce odkazovat. Pokud přesnou cestu 
neznáte, můžete použít tlačítko Procházet a 
cestu doplnit pohodlně pomocí okna při 
procházení oknem.

4. Poté klepněte na tlačítko Další a jednotlivými 
obrazovkami v následujících krocích postupuj-
te dle průvodce.
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Tlačítko a menu Start

Klepnutím na tlačítko Start, umístěné na 
levém okraji hlavního panelu, zobrazíme 
menu Start. V menu je nabídka činností, 
systému Windows XP. Nahoře je modrá
lišta se jménem právě přihlášeného 
uživatele, dole pak lišta s tlačítky Odhlásit 
a Vypnout počítač. Vlastní menu je 
rozděleno na pravý a levý sloupec. Při 
najetí kurzorem myši se vybraná volba 
zbarví modře a klepnutím se otevře.
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V operačním systému Windows XP si můžete vybrat ze dvou vzhledů
nabídky Start. K přepínání mezi jednotlivými variantami klikněte 
pravým tlačítkem myši na hlavní panel, zvolte

Vlastnosti/Nabídka  Start.

Tlačítko a menu Start
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Okno programu

Každý program, spuštěný 
v operačním systému Windows, 
se zobrazí ve zvláštním okně. 
(Podle této vlastnosti dostal 
systém pojmenování Windows –
Okna). Okna jsou typizovaná, 
obsahují standardní prvky. Pokud 
se s nimi dobře seznámíme, 
budeme se dobře orientovat 
v jakémkoliv programu. 
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Posuvník

Pokud se celý zobrazovaný 
soubor do okna nevejde, 
objeví se na jeho pravém 
okraji posouvací pruh 
s obdélníkem, posuvní-
kem. Obdobný posuvník se 
objeví na spodní straně
okna, pokud se zobrazo-
vaný soubor nevejde do 
okna na šířku. Umístění
posuvníku v posouvacím 
pruhu ukazuje, ve které
části datového souboru se 
právě nacházíme.Posouva-
cí pruh s posuvníkem a 
šipkami umožňuje posou-
vat obsah plochy okna a 
podívat se i na části, které
se do aktuálního okna 
nevejdou. 
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Přepínání mezi spuštěnými 
programy

Občas vznikne potřeba střídavě pracovat s více programy 
najednou. Pokud okna nejsou maximalizována na celou 
obrazovku, lze mezi nimi přepínat pouhým klepnutím myší
kamkoliv do právě viditelné části okna. Pro pohodlí práce 
bývá často výhodnější ponechat okna všech potřebných 
programů otevřena a maximalizována na celou obrazovku. 
Okno programu, se kterým právě pracujeme, zakrývá
všechna ostatní okna. Pokud potřebujeme přejít k dalšímu 
programu, musíme se do jeho okna přepnout. Uděláme to 
jedním z následujících způsobů:

Přepínání na Hlavním panelu

Přepínání klávesovou zkratkou Alt+Tab
Přepínání klávesovou zkratkou Alt+ Esc
Přepínání klávesovou zkratkou  Ctrl+Alt+Del
Okamžité zobrazení plochy
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Dialogová okna Windows XP
Dialogová okna slouží pro zadávání hodnot, 
výběry a nastavení při práci s Windows XP.

Okno se záložkamiZaškrtávací pole 
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Okno programu - cvičení
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Správa souborů a složek

Průzkumník
Vytvoření nové složky
Vytvoření a uložení nového 
dokumentu
Otevření a zavření dokumentu
Přepínání mezi otevřenými soubory 
(dokumenty)
Vytvoření zástupce objektu
Prozkoumávání struktury složek
Otevření složky či souboru
Přejmenování objektů
Přesuny a kopírování objektů
Odeslaní objektu na disketu
Vymazání objektu
Obnovení vymazaného objektu
Vysypání koše
Označení více objektů
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Průzkumník 

Spuštění programu Průzkumník

Součástí Windows XP je program Průzkumník, 
určený pro správu souborů a složek. Slouží
k prohlížení datových struktur na discích, 
k vytváření souborů a složek, k jejich kopírování, 
přesouvání, přejmenování, mazání a řadě dalších 
činností. Program Průzkumník se samostatně otevírá
v menu Start – Všechny programy –
Příslušenství – Průzkumník Windows. Pokud 
chceme prohlížet pouze naše PC (počítačovou síť
nemáme nebo do ní teď vstupovat nechceme), 
můžeme program Průzkumník zapnout též z menu 
Start v jeho pravé části ikonou Tento 
počítač. Průzkumník se rovněž spustí poklepáním na 
ikonu libovolné složky a zobrazí v ní umístěnou 
strukturu podsložek a souborů. 



61

Operační
systém 

MS 
Windows



62

Operační
systém 

MS 
Windows



63

Operační
systém 

MS 
Windows

Zobrazení obsahu složek

Miniatury – v tomto zobrazení se obrázky 
uložené ve složce zobrazí na ikoně složky, takže 
je snadno identifikovat obsah složky.
Vedle sebe – soubory a složky jsou zobrazeny 
jako ikony.
Ikony – soubory a složky jsou zobrazeny jako 
ikony.
Seznam - obsah složky se zobrazí jako seznam 
názvů souborů a složek uvozených malými 
ikonami.
Podrobnosti – umožňuje objekty přehledně
seřazovat podle názvů, velikosti, typu a podle 
data poslední uložené změny
Filmový pás – je k dispozici ve složkách obrázků. 
Obrázky se zobrazí v jedné řadě jako miniatury.
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Orientace ve stromové struktuře

Vycházejme z předpokladu, 
že naší jedinou pracovní
složkou je složka 
Dokumenty. Všechny další
složky a soubory budou 
vůči složce Dokumenty 
podřízené.
K „surfování“ po složkách 
můžeme jednoduše 
používat myš a tlačítka 
Zpět, Vpřed, Nahoru na 
panelu nástrojů.
Nezapomeňte ani na 
možnost využít panelu 
nástrojů Adresa, který 
umožňuje rychlý skok 
např. na Disketu (A) nebo 
Dokumenty.

DOKUMENTY
Dopisy
Fotky

Dovolená
Chorvatsko
Řecko

Práce

Reklamace
Vyřízené
Nevyřízené

Zákony
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Kde je soubor?

Vyhledávání – pro vyhledávání slouží
funkce Hledat, kterou naleznete na
panelu nástrojů každé složky. Postup:

Klikněte na ikonu Hledat.
Zvolte typ dokumentu, který chcete najít.
Počítač vás může vyzvat k zadání konkrétních 
údajů: část nebo celý název souboru, kdy byl 
soubor naposledy změněn, jaká je jeho 
velikost …
Po kliknutí na Hledat zobrazí systém v pravé
části okna výsledky svého hledání

Poznámka: K hledání můžete využít také nabídku 
Start/Hledat/Soubory či složky
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Kde je soubor?

Maska souboru/složky – pokud si nepamatu-
jete přesný název souboru, můžete použít tzv. 
masku – tedy nahradit některé znaky v názvu 
souboru zástupným znakem „ * “ a/nebo „?“. 
Hvězdička v masce nahradí libovolný počet znaků, 
otazník jeden znak.
Příklady masek:
L*.DOC – najde všechny dokumenty Wordu, jejichž

název začíná písmenem „L“
*.XLS – najde všechny soubory vytvořené

v aplikaci Excel
DOPIS.* - najde všechny soubory, jejichž název je

„Dopis“ bez ohledu na aplikaci, ve které
byly vytvořeny

?Ů? – najde soubory „můj, lůj, hůl, dům …“, pokud
existují
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Vytvoření nové složky
Pravým tlačítkem myši klepneme na místo, 
kde chceme objekt vytvořit. Může to být 
buď přímo na ploše Windows, nebo při 
spuštěném Průzkumníku 
v okně, zobrazujícím obsah některé složky. 
V místní nabídce vybereme Nový, 
v podmenu zvolíme typ Složka. Na ploše se 
objeví ikona složky s označeným názvem 
Nová složka.
Pojmenujeme ji tak, že napíšeme název, 
který nahradí původní text Nová složka. 
Klávesou Enter nebo klepnutím do 
jakéhokoliv jiného místa na ploše Windows 
XP zadávání názvu ukončíme. 

Cvičení 1Místa v síti\\100skoly\student\PO1D\PO 1D 
Divinová – vytvořte novou složku (adresář) a 
pojmenujte ji svým příjmením, v této složce vytvořte 
podadresář s názvem cvičení 1.
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Vytvoření a uložení nového 
dokumentu

Prakticky všechny textové i grafické editory 
mají v hlavním pruhu nabídek menu 
Soubor a v něm volbu Nový. Tato volba 
slouží k založení nového dokumentu. 
K uložení dokumentu do souboru na disku 
jsou zde volby Uložit a Uložit jako. Volbu 
Uložit použijeme, pokud jsme otevřeli 
některý starší dokument a po úpravě jej 
chceme uložit na původní místo pod 
původním jménem. Volbu Uložit jako 
použijeme pro první uložení souboru, nebo 
v případě, potřebujeme-li změnit typ 
souboru, zadat nový název a určit složku, 
kam bude dokument uložen. 
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Otevření a zavření dokumentu

Otevření dokumentu (souboru)

Pokud potřebujeme pracovat s některým dříve 
vytvořeným dokumentem, spustíme nejprve potřebný 
program (např. textový editor) a v něm jej otevřeme 
volbou Soubor – Otevřít. Objeví se okno se seznamem 
souborů, nabídnutých k otevření. Klepneme na jméno 
souboru, ve kterém je uložen požadovaný dokument a 
pak na tlačítko Otevřít (nebo stačí poklepat na ikonu 
souboru a on se otevře rovnou). Pokud soubor v seznamu 
není, je potřeba ve spodní části okna zkontrolovat, resp. 
opravit typ souboru a v horní části cestu do správné
složky. V některých případech lze soubor otevřít kratším 
způsobem. Pomocí programu Průzkumník zobrazíme 
obsah složky a poklepeme na ikonu zvoleného souboru. 
Podle typu souboru se automaticky spustí potřebný 
program a dokument se otevře.
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Uložení dokumentu

Práce s otevřeným dokumentem probíhá
v operační paměti počítače. Pokud je práce 
časově náročnější, doporučujeme čas od 
času aktuální stav ukládat do souboru na 
pevný disk (volbou Soubor – Uložit). 
V případě výpadku proudu nebo havárie 
systému operační paměť svůj obsah 
zapomene a veškerá práce od posledního 
uložení na pevný disk bude ztracena. Při 
volbě Uložit systém nevyžaduje zadání
cesty, ale v původní složce nahradí původní
soubor novým obsahem. 

Otevření a zavření dokumentu
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Zavření dokumentu

Dokončili jsme práci na dokumentu a uložili jej do 
souboru na disk. Pokud jej již nepotřebujeme 
ponechat otevřený, uzavřeme jej. Nejjednodušší je 
uzavřít celý program, ve kterém jsme dokument 
vytvářeli nebo upravovali, klepnutím na tlačítko 
s křížkem zcela vpravo v titulkovém pruhu okna.

Pokud chceme s programem dále pracovat, stačí
uzavřít pouze okno právě zpracovávaného 
dokumentu volbou Soubor - Zavřít. Program zůstane 
otevřený a může v jiných oknech zpracovávat další
dokumenty. 

Otevření a zavření dokumentu
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Přepínání mezi otevřenými 
soubory (dokumenty)

Někdy potřebujeme v programu pracovat s více 
dokumenty najednou, libovolně přecházet mezi 
jejich okny a upravovat jejich obsah. U některých 
programů se pro každý otevřený dokument 
zobrazí tlačítko na hlavním panelu a přecházení
mezi nimi je tudíž stejné, jako přecházení mezi 
spuštěnými programy. U jiných programů je 
přecházení zařízeno pomocí volby Okno v pruhu 
nabídek programu. Po klepnutí na volbu Okno se 
zobrazí menu se seznamem všech otevřených 
dokumentů. Zde vybereme dokument, se kterým 
právě potřebujeme pracovat. Jeho okno se 
zobrazí vpředu a překryje okna ostatních 
současně otevřených dokumentů.
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Přejmenování objektů
Pokud se nám nelíbí název nějakého objektu 
(složky, souboru, zástupce), je možné jej 
přejmenovat. Upozorňujeme, že přejmenování
jiných objektů než těch, které jsme si sami 
vytvořili, může ohrozit chod určitého programu, 
nebo dokonce celého systému Windows XP a proto 
to nedoporučujeme! 
Při přejmenování klepneme pravým tlačítkem 
myši na daný objekt. V místní nabídce vybereme 
volbu Přejmenovat. Název objektu se označí
modře a můžeme jej nahradit názvem jiným. 
Zadávání názvu ukončíme klávesou Enter nebo 
klepnutím do jakéhokoliv jiného místa na ploše 
okna.

Poznámka: Ve složce nemohou být dva
soubory stejného jména. Pokud již je ve
složce stejné jméno, přejmenování se
nepodaří. 
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Přesuny a kopírování objektů

Objekty, umístěné ve složkách (soubory, 
zástupce, složky), lze přesouvat nebo 
kopírovat do jiných složek. Hovoříme-li 
o kopírování, pak jde vždy o duplikaci 
objektu. To znamená, že objekt na 
původním místě zůstane zachován a na 
cílovém místě se objeví jeho kopie. Při 
přesunech se objekt přemístí z původního 
místa na místo cílové. K duplikaci 
nedojde, přesunutý objekt na původním 
místě nezůstane.
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Přesunutí objektu přetažením 
myší (Drag and Drop)

Otevřeme postupně dvě okna (např. pomocí
opakovaného spuštění Průzkumníku). V jednom 
okně zobrazíme obsah složky, ze které budeme 
objekt přesouvat. Ve druhém okně zobrazíme 
složku, kam má být objekt přesunut. Na objekt, 
který chceme přesunout, klepneme myší a necháme 
tlačítko stisknuté. Tím objekt uchopíme. Stiskneme 
klávesu Shift a přetáhneme objekt myší do cílové
složky. Jakmile je objekt na svém novém místě, 
pustíme jej (uvolníme tlačítko myši a pak i klávesu 
Shift). Tím je přesun dokončen. Stejným způsobem 
jako mezi složkami můžeme přesouvat objekty také
např. mezi složkou a plochou Windows XP. 
Poznámka: 
Okno cílové složky nemusí být otevřeno. Stačí
umístit přesouvaný objekt přesně na ikonu 
cílové složky. 
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Kopírování objektu přetažením 
myší (Drag and Drop)

Postup je stejný, jako při přesunutí
objektu metodou Drag and Drop 
(viz předchozí snímek), s tím 
rozdílem, že místo klávesy Shift 
stiskneme klávesu Ctrl.
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Několik pravidel pro kopírování
a přesun dat

Kopírujete-li soubor 
z jednoho disku na jiný 
disk, není třeba při 
kopírování držet 
stisknutou žádnou 
klávesu – stačí soubor 
pouze přetáhnout.
Kopírujete-li soubor 
z jednoho disku na 
tentýž disk, ale do 
jiného adresáře, je 
třeba držet při 
provádění operace 
stisknutou klávesu Ctrl
– jinak by se jednalo 
o přesun.

Přesunujete-li soubor 
z jednoho disku na jiný 
disk, je třeba při 
provádění operace 
držet současně klávesu 
Shift, jinak by se 
jednalo o kopírování.
Přesunujete-li soubor 
z jednoho disku na 
tentýž disk, ale do 
jiného adresáře, není
třeba držet při 
provádění operace 
žádnou klávesu, jedná
se automaticky 
o přesun.
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Vymazání objektu - Přesun
do koše
Nepotřebné objekty, se kterými už nebudeme pracovat, 
zbytečně zabírají místo na disku. Je proto užitečné se jich zbavit 
a z počítače je vymazat. Mazat lze různými způsoby:

Klepneme na objekt myší. Objekt se označí. Následně
stiskneme klávesu Delete. Objekt se přesune do
koše.
Klepneme na objekt pravým tlačítkem myši. V místní
nabídce klepneme na volbu Odstranit. Objekt se přesune
do koše.
Uchopíme objekt a přesuneme jej do koše. To znamená, že
jej přetažením umístíme na ikonu Koš na ploše Windows
XP. Když ikona Koš změní barvu, znamená to, že objekt je
správně umístěn nad ikonou. V tom okamžiku uvolníme
tlačítko myši. 

Při jakémkoliv způsobu odstraňování objektu si systém vyžádá
potvrzení, zda si opravdu přejeme přesunout objekt do koše. 
Klepnutím na tlačítko Ano přesunutí potvrdíme, klepnutím na 
tlačítko Ne přesunu zabráníme. I když je objekt v koši, není
definitivně odstraněn a stále zabírá místo na disku. 
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Koš

Do koše se ukládají všechny vymazané objekty pro 
případ, abychom ještě mohli zachránit omylem 
odstraněný objekt. Přesunem do koše se tudíž žádné
místo na disku neuvolní. K uvolnění místa dojde až
po vysypání koše. Tím se v něm umístěné objekty 
definitivně z počítače odstraní.
Prohlížení obsahu koše
Obsah koše se jeví jako obsah jakékoliv jiné složky. 
Koš je speciální složka, která se od běžných složek 
odlišuje tím, že objekty v něm umístěné nemůžeme 
otevírat. Pokud poklepeme na jakýkoliv objekt 
v koši, zobrazí se pouze informace o něm. Koš
otevřeme tak, že na jeho ikonu na ploše poklepeme.
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Obnovení vymazaného objektu

Pokud vymažeme omylem nějaký objekt, 
můžeme jej obnovit, tj. vrátit z koše zpět. 
Nejprve koš otevřeme poklepáním na jeho 
ikonu. Objekt v koši vyhledáme, klepnutím 
jej označíme a v levé části okna klepneme 
na volbu Obnovit tuto položku. Objekt 
z koše zmizí a objeví se na místě, odkud 
jsme jej vymazali.
Poznámka: Můžeme též klepnout na 
objekt pravým tlačítkem myši a vybrat 
volbu Obnovit z místní nabídky. 
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Vysypání koše

Když se ujistíme, že žádný z objektů v koši již
nebudeme potřebovat, koš vysypeme. Klepneme 
pravým tlačítkem na ikonu Koš na ploše Windows 
XP (případně, máme-li koš otevřen, klepneme 
pravým tlačítkem do volného místa na ploše okna 
otevřeného koše) a z místní nabídky vybereme 
volbu Vysypat koš.
Pokud je koš otevřen, můžeme též využít volbu 
Vysypat koš v levé části okna.
Při jakémkoliv způsobu vysypávání koše si systém 
vyžádá potvrzení, zda si opravdu přejeme objekty 
definitivně vymazat. 
Klepnutím na tlačítko Ano vymazání potvrdíme, 
klepnutím na tlačítko Ne vymazání zabráníme. Po 
vysypání koše budou v něm umístěné objekty 
definitivně odstraněny z pevného disku.
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Označení více objektů

Často potřebujeme zacházet s více objekty 
najednou (přesouvat, kopírovat, odstraňovat 
apod.). Aby dané operace platily současně pro 
více objektů v okně nebo na ploše Windows XP, 
musíme je označit. Ikony a názvy označených 
objektů se odlišují modrým zbarvením. Po 
klepnutí na kterýkoliv z nich pravým tlačítkem 
myši se volby z místní nabídky vztahují na 
všechny označené objekty. Pokud jeden 
z označených objektů uchopíme a přesouváme jej 
nebo kopírujeme, přesunou se nebo zkopírují i 
ostatní označené objekty. Veškeré operace, 
vztahující se k jednomu objektu, se po označení
více objektů vztahují ke všem označeným 
objektům. 
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Označení objektů, umístěných vedle 
sebe

Jsou-li objekty v okně nebo na ploše 
Windows XP umístěny vedle sebe, 
vytvoříme tažením myší obdélník, kterým 
vybrané objekty ohraničíme. Klepneme do 
prázdného místa, kde má být jeden z jeho 
rohů. Tlačítko podržíme a pohybem myši 
vytvoříme obdélník. Po docílení požadova-
ného ohraničení tlačítko myši uvolníme a 
objekty se označí.

Označení více objektů
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Označení více objektů

Označení objektů, roztroušených 
v okně nebo na ploše Windows XP

Pokud jsou objekty na ploše roztroušeny 
tak, že je nedokážeme ohraničit 
obdélníkem, musíme je označovat 
postupně. Klepneme na první objekt a tím 
ho označíme. Na každý další pak klepneme 
při stisknuté klávese Ctrl na klávesnici. 
Takto postupně označíme všechny 
požadované objekty. Pokud některý objekt 
označíme omylem, jeho označení zrušíme 
opětovným klepnutím při stisknuté klávese 
Ctrl.
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Klávesové zkratky ve Windows

Winkey Rozbalí nabídku Start

Winkey + R Vyvolá dialogové okno Spustit

Alt + F4 Uzavřeme okno programu

Winkey + M Minimalizuje okno

Winkey + L Při vytvořených uživatelských účtech 
s heslem návrat do základní
obrazovky se seznamem účtů

CTRL + A Hromadné označení souborů

Winkey + E Spustí program Průzkumník

Winkey + F Spustíme hledání
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Závěrečné cvičení
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2.  Otevřete soubor readme.txt a napište do něj své
jméno a příjmení. Poté soubor uložte a zavřete.

3.  Otevřete soubor Poznámky.txt a napište do něj 
aktuální datum. Poté soubor uložte a zavřete.

4.  Zkopírujte adresář Úkoly do adresáře Pracovní.
5.  Soubor readme.txt přejmenujte na iniciály.txt.
6. Přesuňte soubor Dopis.txt do koše.
7.  Vyjměte soubor Poznámky.txt a uložte jej na 

plochu.
8.  Znovu obnovte soubor Dopis.txt.
9.  Vytvořte na pracovní ploše složku s názvem 

Test. Otevřete vytvořenou složku Test a v ní
vytvořte nový textový soubor s názvem 
Příklad.txt.

10. Složku Test zkopírujte do složky Moje.

Závěrečné cvičení



90

Operační
systém 

MS 
Windows

Použité zdroje

NAVRÁTIL, Pavel. Informační a výpočetní technika : 
Kompendium 1. Vyd. první. 
Kralice na Hané : Computer Media. Kap. Operační
systém Windows, str. 76 – 101.  ISBN 80-86686-57-4.

Informační a výpočetní technika : Kompendium : 
Výuka [výukový program, CD-ROM].  
Kralice na Hané : Computer Media,2006 

Obsluha PC snadno a rychle : Microsoft Windows XP
[multimediální učebnice, CD-ROM]. Praha : Pachner, 
2002.


	Microsoft  Windows XP�operační systém
	Operační systém
	Základy práce s Windows XP
	Zapnutí počítače a přihlášení �do systému 
	Zapnutí počítače a přihlášení �do systému 
	Přihlášení do systému
	Uživatelské účty
	Práce s myší
	                      Práce s myší
	Práce s myší
	Práce s myší
	Práce s myší
	Práce s myší
	Práce s myší
	Práce s klávesnicí
	Práce s klávesnicí
	Skupiny kláves
	Skupiny kláves
	Skupiny kláves
	Skupiny kláves
	Skupiny kláves
	Skupiny kláves
	Skupiny kláves
	Technika psaní na klávesnici
	Odhlášení a přepnutí uživatele
	Restartování počítače
	Restartování počítače
	Restartování počítače
	Úsporný režim a vypnutí počítače
	Vypnutí počítače
	Vypnutí počítače
	Uložení programů a dat
	Vnější paměti
	Soubor
	Soubor
	Název souboru�
	Název souboru�
	Velikost souboru, atributy
	 Složka   
	Cesta�
	Obrazovka systému MS Windows
	Pracovní prostředí
	Základní prvky
	Ovládací panely
	Ikona 
	Zástupce objektu�
	Jak nejsnáze vytvořit zástupce?
	Jak jinak vytvořit zástupce?
	Tlačítko a menu Start
	Tlačítko a menu Start
	Okno programu
	Posuvník
	Přepínání mezi spuštěnými programy
	Dialogová okna Windows XP
	Okno programu - cvičení
	Správa souborů a složek
	Průzkumník 
	Zobrazení obsahu složek
	Orientace ve stromové struktuře
	Kde je soubor?
	Kde je soubor?
	Vytvoření nové složky�
	Vytvoření a uložení nového dokumentu
	Otevření a zavření dokumentu
	Otevření a zavření dokumentu
	Otevření a zavření dokumentu
	Přepínání mezi otevřenými soubory (dokumenty)
	Přejmenování objektů
	Přesuny a kopírování objektů
	Přesunutí objektu přetažením myší (Drag and Drop)
	Kopírování objektu přetažením myší (Drag and Drop)
	Několik pravidel pro kopírování �a přesun dat
	Vymazání objektu - Přesun �do koše�
	       Koš�
	Obnovení vymazaného objektu
	Vysypání koše�
	Označení více objektů
	Označení více objektů
	Označení více objektů
	Klávesové zkratky ve Windows
	Závěrečné cvičení
	Závěrečné cvičení
	Použité zdroje

