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Lekce 22: Počítač a internet 
 
1. Počítač a internet  
2. E-mailová komunikace 
3. Důležité výrazy a fráze 
4. Test 
 

1. Počítač a internet 
 
Víte, co je to? Doplňte slova k obrázkům. 
 

myš       počítač       MP3, empétrojka        kopírka       klávesnice 
reproduktor        tiskárna       sluchátka       tablet       notebook 

 

Illustration of pc Illustration of tablet Illustration of laptop Illustration of 
printer 

Illustration of copier 

počítač tablet 
 

notebook 
 

tiskárna 
 

kopírka 
 

Illustration of 
headphones 

Illustration of speaker Illustration of MP3 Illustration of pc 
mouse 

Illustration of 
keyboard 
 
 
 
 
 

sluchátka reproduktor MP3, empétrojka myš klávesnice 

 
22_01_1 - 6 Co je to? Poslouchejte a opakujte.  
 

Illustration of pc Illustration of tablet Illustration of laptop Illustration of 
printer 

Illustration of copier 

1. počítač 22_01_1 2. tablet 22_01_2 
 

3. notebook 
22_01_3 

4. tiskárna 
22_01_4 

5. kopírka 22_01_5 
 

Illustration of 
headphones 

Illustration of speaker Illustration of MP3 Illustration of pc 
mouse 

Illustration of 
keyboard 
 
 
 
 
 

6. sluchátka 22_01_6 7. reproduktor 
22_01_7 

8. MP3, empétrojka 
22_01_8 

9. myš 22_01_9 10. klávesnice 
22_01_10 
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Co je to? Napište správně. 
RPEROTODUKR – reproduktor 
MŠY – myš 
KLÁSNIVECE – klávesnice 
TBLEAT – tablet 
NOOTEBK – notebook 
ÍKOPARK – kopírka 
TISNÁRKA – tiskárna 
SLÁTUCHKA – sluchátka 
POČAČÍT – počítač 
 
Jak se to píše? Doplňte písmena. 
They need a Czech keyboard here 
 
reproduktor 
myš 
klávesnice 
tablet 
notebook 
kopírka 
tiskárna 
sluchátka 
počítač 
 
Jste závislí na počítači? Udělejte si test. 
 

1. Kolik času denně jste na počítači nebo u mobilu? 
a) maximálně hodinu 
b) 1–5 hodin 
c) víc než 5 hodin 
 
2. K čemu nejčastěji používáte počítač?  
a) k práci 
b) na hry a surfování na internetu 
c) psaní e-mailů a chatování 
 
3. Co děláte, když nejste u počítače? 
a)  čtu si nebo se dívám na filmy 
b)  sportuju 
c)  čtu si e-maily na mobilu nebo na tabletu 
 
4. Jak často denně kontrolujete e-maily? 
a) víc než dvakrát denně 
b) jednou až dvakrát denně 
c) méně než jednou denně 

5. Jak nejčastěji komunikujete s kamarády? 
a) napíšu jim e-mail nebo sms 
b) na sociálních sítích (twitter, facebook a jiné) 
c) povídáme si doma nebo v restauraci 

 
6. Jak nakupujete? 
a) v obchodech 
b) jenom online na internetu 
c) občas nakupuju na internetu, občas v obchodech 
 
7. Co uděláte ráno jako první? 
a) zapnu počítač a kontroluju e-maily nebo facebook 
b) zapnu počítač a udělám si kávu nebo čaj 
c) obléknu se 
 
8. Hráli jste někdy počítačovou hru celou noc? 
a) ano, dělám to často 
b) ne, nikdy 
c) ano, jednou nebo dvakrát 

 
These are the results of the quiz 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 0 0 1 2 1 0 2 2 

B 1 2 0 1 2 2 1 0 

C 2 1 2 0 0 1 0 1 

 
0–6 bodů 
Na počítači nejste závislý. Počítač používáte k práci nebo když potřebujete nějaké informace. Možná 
se zkuste víc zajímat o nové technologie.  
 
7–12 bodů 
Počítač je pro vás důležitý a umíte ho dobře používat. Důležité je, že taky umíte počítač vypnout a najít 
si zábavu offline. 
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13–16 bodů 
Život bez počítače pro vás neexistuje! Je to váš nejlepší kamarád. Zkuste ho taky někdy vypnout a jít 
ven nebo mluvit s nějakým živým člověkem.  
 
VŠIMNĚTE SI: Vypínat/vypnout nebo zapínat/zapnout můžeme počítač, televizi, rádio a další 
elektronická zařízení. O rozdílu mezi imperfektivními/perfektivními slovesy více zde. 
 
Spojte. 
 

být závislý 
používat počítač  
zajímat se o  
umět vypínat/vypnout  
život bez  
mluvit s  

počítač 
k práci 
nějakým živým člověkem  
na počítači 
počítače pro vás neexistuje 
nové technologie 

na počítači 
k práci 
nové technologie 
počítač 
počítače pro vás neexistuje 
nějakým živým člověkem 

 
22_02_1-8 Co můžete dělat na počítači? Spojte imperfektivní/perfektivní slovesa. Pak 
kontrolujte poslechem a opakujte. Rozumíte? 
 

22_02_1 
22_02_2 
22_02_3 
22_02_4 
22_02_5 
22_02_6 
22_02_7 
22_02_8 
22_02_9 

klikat  
otevírat 
zavírat 
ukládat 
mazat 
googlovat 
programovat 
skenovat 
tisknout 

naprogramovat 
smazat 
vygooglovat 
naskenovat  
kliknout 
vytisknout 
otevřít 
zavřít 
uložit 

kliknout 
otevřít 
zavřít 
uložit 
smazat 
vygooglovat 
naprogramovat 
naskenovat 
vytisknout 

 
Co s čím můžete dělat na počítači? Doplňte imperfektivní nebo perfektivní sloveso. 
 
otevírat     vygooglovat     klikat     naskenovat     naprogramovat     smazat     zavřít     ukládat    
tisknout 
 
kliknout/klikat myší 
otevírat/otevřít nový dokument 
zavírat/zavřít soubor 
ukládat/uložit důležité dokumenty 
mazat/smazat špatné písmeno 
googlovat/vygooglovat nové informace 
programovat/naprogramovat nový program 
skenovat/naskenovat staré fotky 
tisknout/vytisknout text 
 
VŠIMNĚTE SI: V informačních technologiích se používá hodně výrazů z angličtiny. Přejatá slovesa 
mají obvykle koncovku -ovat, například skypovat, googlovat, skenovat. 
Doplňte sloveso v minulém čase. 
They will need Czech letters here. 
 
Petr (zavřít) zavřel dokument a pak ho (smazat) smazal. 
Marek včera celý den (programovat) programoval, ale dneska má volno. 
Marta říká: Ach jo, nevím, kam jsem (uložit) uložila ten dokument. Nemůžu ho najít. 
Simona včera celé odpoledne (mazat) mazala staré fotky. 
(googlovat) Jana a Dan googlovali tu informaci, ale nenašli nic.  
Karel (naskenovat) naskenoval včera dokumenty do počítače.  
Kristýna (kliknout) klikla/kliknula na ikonu a (otevřít) otevřela nový dokument. both words are correct 
Romana ráda (tisknout) tiskla/tisknula na nové laserové tiskárně. both words are correct 
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GRAMATIKA: Slovesa, která v infinitivu končí na -nout, například kliknout, tisknout, mají obvykle v 
minulém čase dvě formy:  
kliknout – klikl i kliknul 
tisknout – tiskl i tisknul. 
 
22_03_1-3 Novinář z časopisu Náš svět píše článek. Dělá interview se 3 lidmi. Poslouchejte, co 
říkají Luděk, Eva a Alice. Na co se jich novinář zeptal? 
 
Novinář se jich zeptal: 
 

Jaké jsou výhody a nevýhody 
používání internetu? 

Jak často používáte internet?  
 

Jaké jsou výhody a nevýhody 
používání počítačů? 

 
T_22_03_1-3  Poslouchejte ještě jednou. Vyberte, co je/není pravda. 
 
Alice je manažerka.      ANO x NE 
Alice používá internet ke studiu.    ANO x NE 
Alice často píše maily.      ANO x NE 
Eva nepoužívá Skype.       ANO x NE 
Eva má blog o filmech.       ANO x NE 
Eva na internetu hledá nové recepty.    ANO x NE 
Luděk na internet dává informace o své rodině.     ANO x NE 
Luděk má vlastní filmu.       ANO x NE 
Luděk nakupuje online.      ANO x NE 
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Doplňte tyto výrazy do textu. Pak kontrolujte poslechem. 
  

být v kontaktu        na Facebooku        komunikovat        potřebuju nějaké informace        online 
komunikaci        nakupovat a prodávat online        hledají na internetu       snadno smazat        

internet je fajn 
 
22_03_1   
Co říká Alice?  
Studuju vysokou školu a internet mi hodně pomáhá při studiu. Když potřebuju nějaké informace, tak 
stačí kliknout a vygoogluju, co chci. Někteří studenti ale podvádí – nepíšou referáty a eseje sami a 
všechno hledají na internetu. Myslím, že to je škoda. A vlastně je tu ještě jedna nevýhoda. Často se mi 
před zkouškou nechce učit, tak se dívám na seriály online, hledám nová videa na youtube nebo si píšu 
s kamarády na Facebooku. A pak je večer a já zjistím, že jsem se vlastně vůbec nic nenaučila! 
 
22_03_2   
Co říká Eva? 
E-maily, twitter a facebook používám každý den. Je fajn, že díky internetu můžu být v kontaktu se svými 
starými kamarády a komunikovat s lidmi z celého světa. Mám svůj vlastní blog o vaření a jídle a moc 
mě baví ho psát. Výhod je opravdu hodně, neumím si už život bez internetu představit. A nevýhody? 
Hm… Myslím, že někteří lidé můžou být na online komunikaci závislí a pak nemají kontakt s reálným 
světem.  
 
22_03_3 
Co říká Luděk? 
Internet je fajn, ale může být i nebezpečný. Myslím si, že hodně lidí nepřemýšlí o tom, jaké informace 
o sobě na internet dávají. Mají na webu svoje fotky, adresu, informace o své rodině… Problém ale je, 
že to, co je jednou na internetu, už nejde snadno smazat. Ale internet má samozřejmě také hodně 
výhod. Mám firmu a neumím si představit, že bych internet nepoužíval. Díky internetu můžu rychle 
komunikovat se zákazníky, nakupovat a prodávat online a prezentovat svoje produkty na sociálních 
sítích. 

 
Spojte. 
 

internet mi hodně  
hledám něco  
dívám se  
být v kontaktu  
komunikovat s lidmi 
být závislý  
nakupovat a prodávat 

na seriály online 
s kamarády 
na online komunikaci 
z celého světa 
pomáhá 
na internetu  
online  

pomáhá 
na internetu  
na seriály online 
s kamarády 
z celého světa 
na online komunikaci 
online 

 
2. E-mailová komunikace 
 
22_04 Poslouchejte a opakujte: 
 
1. jakub.machacek@gmail.com  
2. ivancikova@seznam.cz  
3. jirka_ma@inteva.cz  
4. helena.mladenkova@ops-help.cz  
5. rajnochovi@gmail.com  
 
VŠIMNĚTE SI: Při čtení emailové a internetové adresy používáme tyto výrazy: 
@ čteme: zavináč 
. čteme:tečka  
_ čteme:podtržítko 
- čteme:pomlčka 
cz čteme:cézet 
www čteme: vévévé 
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Víte, jak správně napsat e-mail? Čtěte text. Doplňte nadpisy k odstavcům. 
 
Čas  Konec mailu  Text  Začátek mailu   Předmět  
 

Jak správně napsat email 
1. Předmět 
Nechat předmět emailu prázdný není zdvořilé. Pokud pošlete email bez předmětu, je možné, že ho 
bude adresát ignorovat. Předmět by měl být krátký a konkrétní.  
 
2. Začátek e-mailu 
Formální e-mail můžete začít pozdravem „Dobrý den“. Pokud chcete být velmi zdvořilí, je dobré uvést 
jméno a titul adresáta, například „Dobrý den, paní Mládková“ nebo oslovením "Vážený/á", například: 
"Vážený pane Nováku" nebo "Vážená paní Mládková."  
V méně formální korespondenci lze napsat "Milý/á", například "Milý pane Nováku" nebo "Milá paní 
Mládková." Můžete také krátce napsat "Zdravím," a pokračovat v textu. Pokud píšete hromadný email 
nebo neznáte jméno adresáta, můžete napsat „Vážení kolegové/přátelé/studenti" apod.  
V neformálním emailu můžete začít pozdravem „Ahoj“ nebo „Čau“. 
 
3. Text 
Nejdůležitější je psát e-mail krátce a efektivně. Čas je drahý a nikdo nechce číst dlouhé zprávy. Pokud 
chcete napsat delší text, je lepší použít telefon nebo zavolat na Skype. 
 
4. Konec e-mailu 
Na konci emailu by měl být pozdrav. Formální pozdravy jsou „Se srdečným pozdravem“ nebo „S 
pozdravem“. V méně formálním emailu můžete použít formulaci „Přeji Vám pěkný den“, „Přeji Vám 
hezký víkend…“ nebo „Mějte se hezky.“ 
Neformální email můžete zakončit pozdravem „Ahoj“, „Čau“ a popřát "Měj se hezky", "Měj se fajn" nebo 
"Měj se". 
 
5. Čas 
Na obchodní korespondenci (a vašemu šéfovi nebo šéfce ☺) odpovídejte do dvou dnů. Pokud nemáte 
čas, je zdvořilé poslat krátký email s informací, že odpovíte hned, jak to bude možné. 

 
VŠIMĚTE SI:  
1. Oslovujeme vokativem. Více o použití vokativu zde. Tabulku vokativu najdete zde.  
2. Ve formálním emailu používáme vykání, v neformálním tykání. Ve formálním mailu píšeme zájmeno 
vy a jeho deklinované formy s velkým písmenem, například: děkuji Vám, pozdravuje Vás manžel apod., 
 
Víte, jak správně napsat e-mail? Vyberte, je správně. 
 
1. Nenapsat do emailu předmět je: 
a) špatné 
b) nezdvořilé 
c) smutné 
 
2. Ve formálním hromadném emailu můžu napsat na začátek: 
a) Ahoj 
b) Čau 
c) Vážení kolegové 
 
3. Na konec formálního emailu nemůžu napsat: 
a) Měj se  
b) S pozdravem 
c) Přeju Vám hezký víkend 
 
4. Na obchodní korespondenci je zdvořilé odpovídat: 
a) do pěti minut 
b) do týdne 
c) do dvou dnů 
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Čtěte formální e-mail. Vyberte, co je správně. 
 
Komu: anovakova@seznam.cz 
 
Dobrý den/Čau pane/paní Nováková, 
chtěl bych Vás/Tě informovat o tom, že začátek manažerského kurzu Produktivita a efektivita se 
posouvá na 10.00. Termín kurzu (tj. pondělí 18. 1. 2016) se nezměnil.  
Omlouváme se/Promiň za případné nepříjemnosti. 
Měj se hezky/S pozdravem 
Petr Hlinský 
Global AS, s.r.o. 
 
VŠIMNĚTE SI: Ve formální korespondenci často používáme zkratky, například: 
tj. = to je 
např. = například 
atd. = a tak dále 
apod. = a podobně 
 
U předchozího e-mailu chybí předmět, Vyberte, jaký je nejvhodnější. 
 

Předmět: Manažerský kurz – 
problém 

Předmět: Petr Hlinský Předmět: Manažerský kurz – 
změna 

 
 
Doplňte tabulku. 
 
ničeho   někom   nikým   něčemu  nikoho  někdo 
 ničem 
 

 NĚ- NI- 

1. nominativ někdo něco nikdo nic 

2. genitiv někoho něčeho nikoho ničeho 

3. dativ někomu něčemu nikomu ničemu 

4. akuzativ někoho něco nikoho nic 

5. vokativ - - - - 

6. lokál někom něčem nikom ničem 

7. instrumentál někým něčím nikým ničím 

 
Tvořte negativní věty. 
 
Píšu někomu email. – Nepíšu email nikomu. 
Četl jsem knihu o něčem zajímavém. – Nečetl jsem knihu o ničem zajímavém. 
Povídali jsme si o někom. – Nepovídali jsme si o nikom. 
Dám si chleba s něčím. – Nedám si chleba s ničím. 
Mám z něčeho strach. – Nemám z ničeho strach. 
Viděla jsem někoho slavného. – Neviděla jsem nikoho slavného. 
Koupím něco pro maminku. – Nekoupím nic pro maminku. 
Byl jsem s někým v restauraci. – Nebyl jsem s nikým v restauraci. 
 
VŠIMNĚTE SI: V české větě může být i více záporných slov, význam věty zůstává negativní: 
 

3. Důležité fráze 
 
pracovat na počítači  
být online/offline 
hledat na internetu 
klikat/kliknout myší 
programovat/naprogramovat program 
ukládat /uložit dokument 
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mazat/smazat text 
googlovat/vygooglovat informace 
skenovat/naskenovat dokumenty 
předmět emailu 
hromadný email 
obchodní korespondence 
 
Měj se fajn. 
Měj se. 
Mějte se hezky. Měj se hezky. 
Omlouváme se za případné nepříjemnosti. 
Přeji Vám hezký víkend. 
Přeji Vám pěkný den. 
Vážená paní... 
Vážená slečno... 
Vážení kolegové/přátelé/studenti, 
Vážený pane... 
 

4. Test 
 
doplňte k obrázkům. 
 
počítač   tablet  notebook tiskárna  kopírka  sluchátka reproduktor
 MP3 (empétrojka) myš   klávesnice 
 

Illustration of pc Illustration of tablet Illustration of laptop Illustration of 
printer 

Illustration of copier 

počítač tablet 
 

notebook 
 

tiskárna 
 

kopírka 
 

Illustration of 
headphones 

Illustration of speaker Illustration of MP3 Illustration of pc 
mouse 

Illustration of 
keyboard 
 
 
 
 
 

sluchátka reproduktor MP3 (empétrojka) myš klávesnice 

 
Doplňte imperfektivní nebo perfektivní sloveso. 
 
naprogramovat  skenovat vytisknout otevírat  zavřít uložit vygooglovat
 mazat  kliknout   
 
kliknout/klikat 
otevřít/otevírat 
zavírat/zavřít 
uložit/ukládat 
mazat/smazat 
googlovat/vygooglovat 
programovat/naprogramovat 
skenovat/naskenovat 
tisknout/vytisknout 
 
Doplňte slova do věty v minulém čase. 
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They will need Czech letters here. 
Ivan přečetl (přečíst) email a pak ho smazal (smazat). 
Jana včera celý den programovala (programovat).  
Arnošt opravoval (opravovat) staré počítače.  
Josef celé odpoledne skenoval (skenovat) staré fotky. 
Kryštof kliknul, klikl (kliknout) na ikonu a koupil (koupit) si nový mobil. 
Alena uložila (uložit) dokument a zavřela (zavřít) ho. both words are correct 
 
Co napíšete ve formálním a co v neformálním e-mailu? Doplňte do tabulky. 
They fill it in in any order 
 
S pozdravem Ahoj! Měj se hezky! Mějte se hezky!  Přeji Vám pěkný den. Dobrý den, 
Čau! Vážení přátelé,  Měj se fajn!  Vážený pane Nováku, Měj se!  
Se srdečným pozdravem 

 

formální email neformální email 

S pozdravem 
Se srdečným pozdravem 
Mějte se hezky! 
Přeji Vám pěkný den. 
Dobrý den, 
Vážení přátelé, 
Vážený pane Nováku, 

Ahoj! 
Čau! 
Měj se hezky! 
Měj se fajn! 
Měj se! 
 

 
Doplňte tabulku. 
They will need Czech letters here 
 

  NĚ-  NI- 

1. nominativ někdo něco nikdo nic 

2. genitiv někoho něčeho nikoho ničeho 

3. dativ někomu něčemu nikomu ničemu 

4. akuzativ někoho něco nikoho nic 

5. vokativ - - - - 

6. lokál někom něčem nikom ničem 

7. instrumentál někým něčím nikým ničím 

 
 
 


