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Hlavní nabídka se otevírá pomocí tlačítka hlavní nabídky na spodní liště úplně vlevo. Lze jí 
také otevřít stisknutím klávesy „Win“. Význam hlavní nabídky není jen ukázat přehled aplikací 
ke spuštění, ale poskytnout komplexní (přitom však přehledný) seznam všeho, co nejčastěji s 
počítačem chceme udělat, tzn. spustit aplikaci, přejít na nějaké speciální místo, vyhledat 
soubor, vypnout či restartovat počítač atd. Pojďme si v položkách hlavní nabídky udělat jasno.

Tlačítko na spodní
liště pro zobrazení a skrytí

hlavní nabídky.

Obrázek (symbol)
aktuálně přihlášeného
uživatele. Lze měnit.

Různá umístění a speciální složky, kam můžeme rychle
přejít. Většina položek je intuitivních, takže bychom

měli pochopit, o co se jedná.

Tlačítko pro vypnutí, restartování, uzamčení, uspání
nebo hibernování počítače. Pomocí tohoto tlačítka

se také můžeme od počítače odhlásit (každý uživatel
má svůj účet a ten používá – jako v bance).

Přehled často používaných aplikací. Pozor
nejedná se o přehled všech dostupných aplikací,

ale skutečně jen o často používané aplikace.
Přehled je tedy dynamický, sám se přizpůsobuje.

Zkušenější uživatel si jej navíc může dále přizpůsobit,
stačí použít pravé tlačítko myši...

Pole pro
vyhledání
položek v
počítači.

Stačí napsat
název nebo
část názvu
a chvilku
počkat.

Tlačítko pro
zobrazení
kompletní
nabídky
všech

aplikací,
které

můžeme
spustit.

Stisknutím tlačítka pro zobrazení kompletní
nabídky, nebo držením kurzoru myši nad tímto

tlačítkem, se rozbalí kompletní přehled aplikací, které
můžeme spustit. Seznam může být delší, proto máme na

pravé straně k dispozici posuvník. V přehledu jsou
uvedeny nejen samotné aplikace, ale i různé skupiny

(složky) aplikací, které lze kliknutím rozbalit (některé
aplikace patří k sobě, proto jsou ve stejné složce).

Tlačítko pro přechod zpět na hlavní seznam aplikací.



7 A (strana 2)
Přehled hlavní nabídky

PC 1

1 klik levým 1 2 3 postup

B

V hlavní 
nabídce 
nevidíme přímo 
ikonu aplikace 
„Microsoft 
Word“ (nepatří 
mezi často 
používané 
aplikace), proto 
klikneme na 
položku 
„Všechny 
programy“ (1), 
abychom se 
dostali do 
přehledu všech 
aplikací, které 
můžeme spustit.

Vidíme přehled 
všech aplikací, které 
můžeme spustit. 
Aplikace „Microsoft 
Word“ patří do 
kancelářského 
balíku aplikací 
„Microsoft Office“, 
bude se tedy nejspíš 
nacházet ve složce s 
tímto názvem. 
Abychom seznam 
posunuli níže, 
klikneme 
opakovaně na 
symbol šipky dolů 
ve spodní části 
posuvníku (2), až 
uvidíme složku 
„Microsoft Office“.

Nyní již 
vidíme 
složku 
„Microsoft 
Office“. 
Abychom 
se podívali, 
co je uvnitř, 
musíme na 
ní kliknout 
(3).

Složka „Microsoft Office“ se 
rozbalí a my vidíme její obsah. 
Mezi různými aplikacemi tohoto 
kancelářského balíku vidíme i 
aplikaci „Microsoft Word“. 
Klikneme na ní (4), jsme hotovi.

Pojďme se nyní podívat, jak pomocí hlavní nabídky spustit např. aplikaci „Microsoft Word“ 
(musíme jí mít nainstalovanou), což je jeden z nejznámějších textových editorů. V tomto 
příkladu aplikace „Microsoft Word“ záměrně není k dispozici v seznamu často používaných 
aplikací, takže budeme muset použít seznam všech dostupných aplikací a v něm se dále 
orientovat.
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