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Komunikace přes internet dnes patří k jedné z nejrozšířenějších forem spojení mezi lidmi. Je 
rychlá, nezávislá na vaší poloze (tam, kde je internet, je i vaše možnost komunikovat), kromě 
textu lze přenášet i různé soubory (obrázky, dokumenty) atd. Na internetu existuje celá řada 
komunikačních služeb, my se zaměříme na elektronickou poštu, tedy tzv. e-mail. K tomu, 
abyste si mohli dopisovat s jinými lidmi, musíte mít založenou vlastní e-mailovou schránku. 
Existuje řada portálů a poskytovatelů e-mailu, kde lze schránku snadno založit. Podíváme se, 
jak si takový e-mail založit na známém portálu „Seznam.cz“. Postup je však podobný i u 
ostatních poskytovatelů. Měl by být takzvaně intuitivní a vše podstatné byste se měli dozvědět 
přímo z dané stránky.

Přejdeme na internetovou adresu „www.seznam.cz“ 
a v pravé části v sekci „Email.cz“ klikneme na 

odkaz „založit nový email“ (1). Zobrazí se 
formulář, který musíme vyplnit.

11

Klikneme do pole „Zvolte si 
uživatelské jméno“ (2), aby 
tam začal blikat kurzor. 
Říkáme tím, že do tohoto pole 
chceme psát. Tento princip je 
obecný. Chceme-li psát na 
nějaké konkrétní místo, 
počítač musí vědět kam, musí 
tam blikat kurzor. Proto tam 
vždy nejdříve klikneme.

21

Napíšeme požadovaný název e-
mailové schránky, který bude 
nalevo od zavináče (3). Může se 
stát, a pravděpodobně se to stane, 
že tento název již bude zabraný 
někým jiným. V takovém případě 
nebude možné schránku s tímto 
názvem vytvořit a musíme zvolit 
jiný název. Příklad (4) ukazuje, co 
se stane, když se pokusíme 
založit schránku s názvem 
„josef.novak“, takové typické 
české jméno.

klávesnice

Červený text nás 
upozorní, že 

požadovaný název 
je obsazený, 

musíme zvolit jiný.
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Napravo od pole s uživatelským jménem (názvem) 
jsou na výběr dvě možnosti pravé části názvu e-
mailové schránky, konkrétně „@seznam.cz“ a 
„@email.cz“. Část za zavináčem je tzv. doména 
označující, kde vlastně daná schránka leží. Nalevo od 
zavináče je jen její identifikace v rámci dané domény. 
V tomto příkladu jsou k dispozici obě domény, 
protože obě jsou „černé“, lze na ně kliknout. Byla 
vybrána první varianta „@seznam.cz“ (6).

klávesnice

Dokud nezadáme název, 
který není obsazený, 

uvidíme červený 
zakazující text. Jakmile 

zvolíme dosud 
neobsazený název, 

zobrazí se zelený 
povolující text (5). V 

našem případě zabralo 
„josef.novak3“. Každý 

si pochopitelně zvolí 
vlastní vyhovující 

název.
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Do pole „Heslo“ vyplníme požadované heslo (7), kterým se budeme ověřovat při 
přihlášení do naší e-mailové schránky. Je to jakási obdoba klíče ke klasické poštovní 
schránce. Nemůže být otevřena kýmkoliv.

Do pole „Heslo znovu“ vyplníme požadované 
heslo ještě jednou (8). Jedná se o kontrolu 
správného zadání vzhledem k tomu, že napsané 
heslo není z bezpečnostních důvodů vidět. 
Zelený text pod políčkem ukazuje stav shody 
obou hesel. V našem případě jsou hesla stejná, 
můžeme pokračovat.

8

9
Do pole „Kontaktní e-
mail“ (9) máme 
možnost (nemusíme, 
není povinné) vyplnit 
e-mailovou adresu, na 
kterou si můžeme 
nechat poslat nové 
heslo v případě, že 
stávající heslo 
zapomeneme.

Vybereme rok narození 
a pohlaví (10). Tyto 
informace sice nejsou 
pro založení e-mailové 
schránky klíčové, ale 
„Seznam.cz“ je patrně 
používá k nějakým 
statistickým účelům.

11Vybereme kontrolní otázku a do pole „Odpověď“ 
vyplníme odpověď na tuto otázku (11). Kontrolní 

otázka slouží pro vaší identifikaci v případě, že 
zapomenete heslo, aby vám mohlo být 

vygenerováno nové a vy jste se mohli přihlásit.
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klávesnice

Do pole „Ověřovací kód“ 
vyplníme kód, který je 

zobrazen níže (12), v tomto 
případě „JNGKG“. Jedná 

se o bezpečnostní prvek 
ochrany proti internetovým 

škůdcům, kteří by e-
mailové schránky chtěli 
registrovat ve velkém a 

automatizovaně.

12

Dále musíme kliknout (zaškrtnout), že 
souhlasíme s podmínkami použití služeb na 

„Seznam.cz“ (13). Tyto podmínky si 
můžeme přečíst pomocí odkazu „licenční 

ujednání“ napravo.

Na závěr klikneme na tlačítko „Založit účet“ (14). Účet se nám založí a 
zobrazí se další informace. Klikneme na odkaz „Jdi na Email“ (15) a 
přejdeme do naší nové schránky.

Takto vypadá 
uživatelské 
prostředí naší 
nové e-
mailové 
schránky. 
Odhlášení 
provedeme 
pomocí 
odkazu 
„Odhlásit se“ 
vpravo 
nahoře (16).
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