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INTERNET
historie, využití, služby

CO VŠECHNO NABÍZÍ INTERNET

 Nabízí zcela nový způsob komunikace. Umožňuje vám snadno a 
rychle komunikovat se svými příbuznými, přáteli, obchodními 
partnery i konkurenty nebo se zcela novými lidmi.

 Je to nedostižný zdroj informací. Na Internetu najdete aktuální 
zprávy dříve než v televizi nebo rozhlasu. Zpřístupňuje obrovské 
množství informací, které byste jinak našli jen obtížně a 
roztroušené na různých místech, nebo byste nenašli vůbec. 
Chováte želvičky? Rádi cestujete? Nebo vaříte?

 Na Internetu se objevují služby, které vám usnadní život. 
Hledáte práci? Potřebujete výpis z Obchodního rejstříku? Chcete 
poznat své konkurenty? Nebo váháte, kam jít dnes na večeři?

 Internet otevírá nové možnosti. Bez internetu byste jistě 
neposlouchali brněnské rádio v Kanadě, nepořádali 
videokonference za zlomek ceny telefonního spojení.

 Internet pro vás může být vzrušujícím dobrodružstvím, ale také 
zcela praktickým každodenním nástrojem. Záleží jen na vás.
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CO JE TO ADRESA NA INTERNETU

 Každá internetová stránka musí mít svou adresu, 
která obsahuje informace o místu, kde se stránka 
nachází.

 internetová adresa se skládá z několika částí:
 vlevo je jako první zapsaný protokol, který říká o způsobu 

přenosu dat (http, ftp,…)
 protokol je od ostatní části oddělen :// (např. http://)

 zbytek adresy obvykle ze tří částí oddělených tečkou
 zprava je to doména prvního, druhého a třetího řádu
 do domény prvního řádu se píše obvykle zkratka státu, ale může 

být i com, net, edu, info,…
 do domény druhého řádu se zapisuje název firmy nebo text, o 

kterém se předpokládá, že se snadno napíše nebo zapamatuje 
(např. neslysici, skoleni, brno,…)

 do domény třetího řádu se nejčastěji napíše zkratka www, ale může 
být i jiná

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU

 Existují dva hlavní způsoby prohledávání stránek 
internetu - katalog a fulltext. 

 Katalog tvoří odkazy zařazené do hierarchie kategorií. 
V katalogu je možné procházet jednotlivé kategorie a 
prohlížet si jejich obsah, nebo vyhledávat stránky pomocí 
zadaného klíčového slova. Katalogový přístup se hodí pro 
vyhledávání obecného tématu.

 Fulltext - se neomezuje pouze na stránky zadané do 
katalogu. Součástí fulltextového systému je program - robot, 
který prohledává co nejvíce www stránek na internetu. 
Nalezené stránky prohlíží a vypisuje si klíčová slova. 
Vyhledávání pomocí fulltextu se tedy více blíží hledání 
v celém internetu. Fulltextové vyhledávání se lépe hodí pro 
vyhledávání úzce vymezených témat.
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CO JSOU EMOTIKONY
 Emotikony - čtou se s hlavou "nakloněnou vlevo" a skládají se ze tří základních částí: 

"oči", "nos" a "ústa". 
 Základní

 :-) úsměv,souhlas 
 ;-)  laškovný smích (mrknutí oka) 
 :-(  smutek 
 :-I  hmmm (neutralita) 
 :-<  sarkasmus, kousavá poznámka 
 <:-<  silně sarkastická poznámka 

 Některé další
 :-7   křivé sdělení 
 :-@  křik 
 :-D  hlasitý smích 
 :-C  skutečně nešťastný uživatel 
 :-/   skeptický uživatel 
 ;-(   pláč 

 Miniatury 
 :)    štěstí  
 :(   smutek 
 :]      úsměv pro lidi, se kterými byste se rádi přátelili 
 :@    jekot 
 :D    hlasitý smích 
 :I    přemýšlení / "není to legrační" 
 :[      uživatel je znechucený, otrávený   
 :O      hlasitá řeč 
 :*     polibek 
 :P  vyplazený jazyk  
 ;(   pláč 

CO JE TO SOCIÁLNÍ SÍŤ A K ČEMU JE TO DOBRÉ?

 Jednoduše lze říci, že sociální síť je internetová 
stránka, na které máte založený profil a s ostatními 
uživateli nějakým způsobem sdílíte informace.

 Obsah sítě se pak liší podle zaměření konkrétní sítě. 
Mohou to být vaše myšlenky, odkazy na zajímavé 
stránky, fotky, video, ….

 Obecně se říká, že používání sociálních sítí je ztráta 
času, ale důležité je mít na paměti přísloví „dobrý 
sluha, špatný pán“.

 Sociální sítě netvoří jen Facebook, který dnes už 
využívá skoro každá firma kvůli propagaci. Existuje 
mnohem více sítí a každá z nich má jiný význam.


