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Chceme-li naší e-mailovou schránku použít, musíme se do ní nejprve přihlásit. Po skončení 
práce se z ní opět odhlásíme. Představme si to jako určitou obdobu odemčení a zase uzamčení 
klasické poštovní schránky, nebo např. automobilu atd. Na tento princip si zvykněme, je zcela 
běžný v mnoha službách, které internet poskytuje. Navíc se jedná o jeden z mnoha důležitých 
návyků pro bezpečné chování se na internetu a ochranu vlastního soukromí.

Přejdeme na internetovou adresu 
„www.seznam.cz“ a v pravé části 
v sekci „Email.cz“ vyplníme do 
políčka „Jméno“ naše 
přihlašovací jméno (část názvu e-
mailové schránky nalevo od 
zavináče) (1).

klávesnice

1
Přihlášení do e-mailu, základní popis prostředí:

Ve výběru napravo od jména 
vybereme doménu naší e-mailové 
schránky (část názvu napravo od 
zavináče) (2).

2 1

Do pole „Heslo“ vyplníme platné heslo do naší 
e-mailové schránky (3).

3

Klikneme na tlačítko „Přihlásit“ 
(4). Pokud jsou přihlašovací 
údaje (jméno, doména, heslo) 
správné, dostaneme se do 
uživatelského prostředí schránky.

4 1
Funkce pro

napsání
nového mailu
(nové zprávy)

nebo sms.

Pole pro možnost
vyhledat zprávu

dle předmětu nebo
textu uvnitř.

Pruh s
různými
funkcemi
a odkazy
včetně
funkce

„Odhlásit
se“.

Pruh s funkcemi vztahujícími se ke konkrétní
čtené nebo zpracovávané zprávě. Napravo

je k dispozici funkce třídění zpráv.

Jednotlivé složky e-mailové schránky.
Zprávy jsou ve schránce organizovány, číslo
za názvem uvádí počet nepřečtených zpráv.

Název
naší

e-mailové
schránky.
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TExt

Horní uvítací pruh. Zobrazuje počet nových zpráv a různé funkce,
které by se vám mohly líbit, např. zvětšit kapacitu (velikost) vaší

schránky na neomezenou, nastavit portrét atd.

Funkce pro
provedení
různých

nastavení
vaší

e-mailové
schránky.
Schránka
je velice
schopná,

zkušenější
uživatelé

určitě
využijí

některou
z dalších
funkcí.

Oblast se seznamem zpráv ve vybrané složce.
Kliknutím na konkrétní zprávu říkáme, že jí chceme

číst. Zprávy nadepsané tučným písmem jsou nepřečtené.
V seznamu vidíme od koho zpráva je, její předmět, datum

kdy byla doručena a velikost.

Pruh s informacemi o
zaplnění vaší schránky a

možnost zapnout
neomezenou schránku,

pokud ještě neomezená není.

Odhlášení z e-mailu:

1 1

Jednoduše 
klikneme na 
odkaz 
„Odhlásit 
se“ v pravé 
horní části 
(1). Budeme 
odhlášeni.
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