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Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva –  Internet. 
Prezentace  uvádí základní pojmy  internetu a jeho historii. 
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INTERNET 
 

je celosvětová síť, 
umožňuje spojení jakýchkoliv počítačů po celém světě  

(pokud mají potřebné vybavení)  
 
 

 využití Internetu 
 

   přenášení informací a poskytování mnoha služeb, např.:  
   elektronická pošta, chat, vytváření www stránky, 

   sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání, katalog …  

 
 



HISTORIE INTERNETU 
 
1946       - první myšlenka počítačové sítě 

  1969       - agentura ARPA zprovoznila síť - ARPANET  
          (univerzitní počítače v různých částech USA) 

 
 

ARPANET přesáhl hranice USA, stal se mezinárodní sítí  
 

           

               INTERNET (INTER = mezinárodní, NET = síť) 

 
1989 – vyvíjí se technologie www 
1992 – první připojení ČR  
2010 – přes 2 miliardy uživatelů 
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Připojení k internetu 
 
 
 Telefonní linka 

 vytáčené připojení (již se nepoužívá) 

 ADSL  
 Bezdrátové (WiFi) připojení 
 Kabelová televize 
 Síť mobilních telefonů 
 Satelitní síť 
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Každý počítač připojený k Internetu má svoji IP adresu. 
 
Např: 
  192.168.52.10  
  (číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti) 

 
Pro snadnější zapamatování se místo IP adres používají 
 doménová jména.  
 Např.: 
  www.zsbzenec.cz 

 
www (World Wide Web) 

 zpřístupňuje zajímavé a užitečné informace  
 (mohou obsahovat text, obrázky, zvuky, videa, …) 



Každá stránka internetu má svou adresu: 
 
http://www.zsbzenec.cz 
 

http   jazyk, který mezi sebou používají počítače 

www  celosvětová počítačová síť 

zsbzenec  doména 2.úrovně, určuje server, na kterém se stránky  

  nacházejí 

cz    doména 1.úrovně, např:   
     .cz  Česká republika 
     .sk  Slovenská republika 
     .eu Evropská unie  
     .com  komerční organizace 
     .org  nekomerční organizace 
     .edu  vzdělávací  organizace 
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Internetové vyhledávače (katalogové a fultextové) 
 
české vyhledávače: 
 

     www.seznam.cz 
     www.centrum.cz 
     www.atlas.cz 
zahraniční vyhledávače: 
 

     www.google.com  
     www.yahoo.com 
     www.dmoz.org 
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Prohlížení www stránek 
 
 

Existují prohlížeče (programy), v jejichž oknech se  
zobrazují webové stránky. 
 

Prohlížeče: 

    Microsoft Internet Explorer 

    Mozilla – FireFox 

    Opera 

    Google Chrome 



Sociální sítě 
 
 
 slouží ke sdílení informací, k zábavě, k hledání práce, 

sdružují etnika nebo umělce, …  
 
 Známé sociální sítě jsou například: 
 

      Facebook 
      Spolužáci.cz 
      Google+ 
      Twitter 
      Badoo 
      Socl 
      Lidé.cz 
      Linkedln 
      MySpace 
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