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1 Vyrozumění o autorských právech
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2 Úvod

2.1 Komu je příručka určena

Uživatelská  příručka  Poštovní  klient Mozilla  Thunderbird je  určena  především  běžným 
uživatelům této aplikace.  Pro účely používání elektronické pošty, včetně formy, jakou je psána tato 
příručka,  ale  také  technické  podpory předpokládáme uživatele,  kteří  aktivně  pracují  s  operačním 
systémem  MS  Windows  nebo  Linux  a  jsou  seznámeni  se  základní  terminologií  Windows  a 
terminologií  elektronické  pošty. Pro  tyto  uživatele  je  možno  specifikovat  obecné  informatické 
požadavky,  které  by  měly  být  samozřejmostí  –  zvládnout  základní  komunikaci  s počítačem 
(přihlášení, orientace v adresářové struktuře, spouštění potřebných aplikací, odhlášení), umět efektivně 
vyhledávat data (orientovat se v datových fondech, umět používat základní prohlížeče v síti WWW), 
schopnost  vytvářet  a  vhodně  zpracovávat  své  osobní  datové  fondy,  schopnost  komunikovat 
v počítačové síti, schopnost vhodně popsat vlastní informační požadavky, porozumět elementárním 
datovým modelům.

2.2 Jak pracovat s příručkou

V této  uživatelské  příručce  jsou  uvedeny  podrobné  informace  týkající  se  popisu  práce 
s aplikací poštovní klient  Mozilla Thunderbird a popis jejich funkcionalit. Při popisu ovládacích a 
kontrolních prvků jsou použity některé všeobecné konvence – odkazy na obrázky, názvy informačních 
a dialogových oken, tabulek jsou tištěny kurzívou, odkazy s názvy tlačítek jsou zvýrazněny závorkami 
a tištěny kurzívou, např.  <OK>, odkazy na odstavce, kapitoly jsou psány kurzívou a tištěny modře, 
odkazy na jiné dokumenty jsou tištěny modře a podtrženy. Vzhledem k potřebě používání správných 
pojmů při popisování činnosti uživatele při ovládání a nastavování jsou na konci příručky umístěny 
souhrnné kapitoly  8 Seznam užívaných pojmů,  9 Seznam zkratek a kapitola  10 Přílohy. Pro lepší 
orientaci a přehlednost obsahuje příručka kapitolu 7 Seznam obrázků.

2.2.1 Co zde naleznete

Tato příručka obsahuje veškeré potřebné informace o nastavení poštovního klienta  Mozilla
Thunderbird a o práci s ním. Popisuje, jak postupovat při zřízení poštovního účtu co nejjednodušším 
způsobem a zefektivnit tak činnost uživatele při práci u počítače. Pro názorné vysvětlení bylo použito 
nasnímaných oken nastavení pro fiktivního uživatele, spuštěné pod OS Mandriva Linux 2005 Limited 
Edition resp. Windows XP Professional SP 2. Z důvodu úspory místa byla pracovní plocha většiny 
použitých oken před nasnímáním zmenšena. Standardně uživatel pracuje v okně s plným zobrazením. 
K vytvoření ilustračních obrázků oken byl použit nástroj na snímání obrazovek KSnapshot (Linux) 
resp. systémová schránka prostřednictvím klávesy <PrintScreen> (Windows XP).

V kapitole 3 Elektronická pošta jsou uvedeny základní funkce elektronické pošty s jejich metodickým 
popisem. Kapitola 4 Spuštění poštovního klienta popisuje spuštění a ovládací prvky. Kapitola 5 Popis 
poštovního  klienta  Mozilla  Thunderbird podrobně  popisuje  práci  s  tímto  poštovním  klientem. 
V kapitole  6  Typická  řešení  jsou  popsány  typické  základní  uživatelské  akce  s  aplikací  Mozilla
Thunderbird.

2.2.2 Co zde nenaleznete

V příručce není podrobný popis instalace a implementace internetového připojení, instalace 
poštovního klienta jako celku, popis počítačové bezpečnosti,  zálohování dat,  problematika Spamu, 
etiky elektronické pošty.
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3 Elektronická pošta

Jednou  z  nejpoužívanějších  a  nejžádanějších  služeb  lokálních  sítí  a  také  sítě  Internet  je 
elektronická  pošta  (e-mail).  Přestože  jde  o  službu,  která  může  být  v  sítích  různého  typu 
implementována dosti odlišným způsobem, její celkový efekt je pro uživatele prakticky vždy stejný. 
Jde o prostředek ke komunikaci  mezi  lidmi,  který kombinuje rychlost  telefonování  či  faxování  a 
možnost přijmout a odeslat informaci v čase, který uživateli vyhovuje. Elektronická pošta nevyžaduje, 
aby v okamžiku komunikace byly obě strany připojeny. Pokud uživatel odešle e-mail a adresát je 
zrovna na příjmu, dostane se k němu dopis během několika desítek sekund. Ovšem pokud není na 
příjmu, pak se dopis (e-mailová zpráva) uloží do jeho e-mailové schránky na poštovním serveru a on 
si ho přečte až bude chtít (resp. až bude připojen). 

Aby uživatel mohl využívat službu elektronické pošty, potřebuje mít nějaký program, který mu to 
umožní.  Tento  program se  nazývá  poštovní  klient,  existuje  jich  celá  řada  –  Pegasusmail,  Pine, 
Mail602,  Eudora,  Opera,  Evolution,  Netscape  Messenger,  Microsoft  Outlook Express, Microsoft 
Outlook, Mozilla Thunderbird, KMail. Kromě těchto programů je možné využít také služby nabízené 
zdarma freemailovými servery (prostřednictvím jejich webového rozhraní). 

Samotné slovo e-mail, které se v této příručce používá, je zkratkou ze spojení electronic mail (česky 
elektronická pošta). V angličtině se často vypouští spojovník a používá se slovo email, které se zase 
v tomto smyslu nepoužívá v češtině, protože email je zde ve významu nátěrové hmoty. Další občas 
používané výrazy (e-pošta, emajl, e-majl, internetová pošta, apod.) jsou nesprávné. Někdy se používá 
též slovo  mail,  ale to už je úplně matoucí pojem, neboť mail  označuje  jakoukoli poštu, fyzickou 
i elektronickou. 

Správně by se měl výraz e-mail používat pro označení celého „systému“, tj. pro servery, klienty, účty, 
schránky, zprávy, přílohy, přenos zpráv, protokoly. Používá se ale i pro vlastní zprávu (v angličtině 
message, e-mail message). V češtině používáme výraz e-mailová zpráva, ale častěji jenom e-mail, 
kterým mnohdy označujeme zprávu i „systém“.

3.1 Základní funkce poštovních klientů

Poštovní klienti mají na starosti dvě důležité funkce – komunikovat se serverem, na kterém má 
uživatel zřízenu e-mailovou schránku a ve které se mu shromažďují došlé e-mailové zprávy, a dále se 
serverem, který uživatelem napsané e-mailové zprávy odesílá. Většinou se jedná o POP3 server (resp. 
SMTP server), což jsou programy spuštěné v prostředí nějakého síťového operačního systému (Linux, 
Windows). Poštovní klient vytváří uživatelsky příjemné prostředí pro uživatele, který přijímá, odesílá, 
třídí a jinak upravuje e-mailové zprávy.

K základnímu funkčnímu vybavení poštovního klienta patří:
● odeslání e-mailu, příjem e-mailu, ukládání e-mailu, ukládání e-mailu do souboru,
● zobrazení e-mailu, tisk e-mailu, filtrování pomocí filtrů zpráv,
● vyhledávání informací, třídění korespondence,
● přeposlání (forward), poslat kopii zprávy další osobě, při konfiguraci klienta má uživatel možnost 

volby, zda kopie odesílaných zpráv se mají ukládat na disk,
● odpověď (reply),  odeslat odpověď, do odpovědi se buď automaticky nebo na požádání kopíruje 

text došlé zprávy, obvykle každý řádek je uvozen znakem „>“,
● seznamy adres (address book),
● složky pro e-maily (folder),
● odeslání a příjem souboru (attachment),
● automatický podpis, podpora elektronického podepisování a šifrování,
● kontrola pravopisu, nápověda (help).
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3.2 E-mailový účet

E-mailový účet (e-mail account). Základním předpokladem, ze kterého vychází koncepce 
elektronické pošty, je skutečnost, že každý uživatel má někde na počítači připojeném v síti vytvořen 
účet, jehož součástí je i elektronická poštovní schránka (mailbox). Pod slovem poštovní schránka si 
v tomto případě nelze představit klasickou krabici na dopisy, ale spíše datový prostor (adresář), kam 
mu operační systém doručuje a uskladňuje přijatou poštu a do kterého má uživatel přístup pomocí 
svého poštovního klienta.

E-mailová schránka (mailbox, e-mail box). Vztahuje se vždy ke konkrétnímu e-mailovému účtu, 
důležitá je její velikost. Ta se nepočítá v množství e-mailových zpráv, ale v jejím datovém objemu.

3.2.1 POP3

Protokol POP3 slouží k přijímání elektronické pošty. Poštovní server je většinou připraven na 
portu 110 (POP3), kde čeká na připojení klienta. Komunikace probíhá ve střídajících se výměnách 
mezi klientem a serverem.

3.2.2 SMTP

Protokol SMTP slouží k odesílání elektronické pošty. Poštovní server je většinou připraven na 
portu 25 (SMTP), kde čeká na připojení klienta.

Nastavení  serveru  odchozí  pošty  (SMTP)  je  specifické.  Každý,  kdo  je  připojený  na  Internet,  je 
připojený  přes  providera,  tj.  poskytovatele  připojení.  A  každý  takový  poskytovatel  má 
nakonfigurovaný  server  pro  odchozí  poštu.  Údaje  POP3 a  SMTP dostane  uživatel  při  registraci 
poštovní schránky. 

3.2.3 Adresa elektronické pošty

E-mailová  adresa  (e-mail  adress) –  adresa  elektronické  pošty,  spojitý  řetězec  znaků, 
celosvětově  jedinečný,  skládá  se  ze  dvou  částí  oddělených  znakem @  (zavináč).  První  částí  je 
uživatelské jméno (alias) definované na počítači (serveru), na kterém je poštovní schránka (e-mailový 
účet) adresáta vytvořena. Druhou část e-mailové adresy tvoří doménová adresa. Adresa serveru, na 
který se e-mail doručuje a na kterém má adresát zřízenu poštovní schránku. Uživatelské jméno a heslo 
k této poštovní schránce zná zpravidla jenom člověk, který tento e-mail založil a používá ho.

3.2.4 Přihlašovací jméno a heslo

Přihlašovací  jméno  a  heslo  obdrží  uživatel  od  správce  poštovního  serveru  předávacím 
protokolem. Pokud ještě nemá e-mailovou adresu, je předání provedeno náhradním způsobem (fax, 
SMS, osobní odběr).

Přihlašovací  jméno  (login  name).  Jméno  si  volí  uživatel,  u  firemních  poštovních  účtů  musí 
dodržovat určité používané konvence. Tímto jménem se uživatel (resp. poštovní klient) přihlašuje.

Heslo (password). Sekvence znaků (obvykle písmen a číslic), kterou by měl znát jen uživatel, nikde 
ho  nezveřejňuje.  V kombinaci  s  přihlašovacím jménem v  procesu přihlášení  „odemkne“  (otevře) 
uživatelovu e-mailovou schránku. Struktura hesla může být omezena bezpečnostní politikou. Heslo je 
možné dodatečně nastavit.
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3.3 Správce poštovního serveru

Správce (administrátor) – osoba, která spravuje systém elektronické pošty. Správce má svoji 
systémovou  schránku,  která  funguje  v  případě,  že  je  nějaká  zásilka  adresovaná  na  daný  uzel 
nedoručitelná  (např.  proto,  že  je  adresovaná  na  neexistujícího  uživatele).  Správce  zajišťuje  chod 
poštovního serveru, antivirovou ochranu, ochranu před nevyžádanou poštou (spam), řeší bezpečnostní 
incidenty, problémy s elektronickou poštou. Buď technické nebo třeba stížnosti na zasílání nevyžádané 
pošty z dané domény. Osob správců může být více.

3.4 E-mailový klient

Pro práci s elektronickou poštou se používá zvláštní typ programu, určený pouze k tomuto 
účelu – e-mailový klient (e-mail client). E-mailových klientů je mnoho druhů, ale zpravidla se používá 
jen jeden, neboť každý používá svoji datovou strukturu a datový prostor (a je vhodnější mít poštu na 
jednom místě).  Při  práci  s  e-mailovým klientem se  veškeré  dění  odehrává  na  lokálním počítači 
uživatele, s poštovním serverem je celkem minimální komunikace. Pouze se z něj načítá (stahuje) 
elektronická pošta na počítač uživatele a pak se zase pošta k odeslání na tento server odesílá.

3.5 Webový přístup

Při přístupu k elektronické poště prostřednictvím webu (pomocí prohlížeče) se veškeré dění 
odehrává  na webovém serveru,  na PC uživatele  se  provádí  pouze zobrazování.  Všechna pošta  je 
umístěna na webovém serveru, přílohy ke zprávám jsou přikládány z adresářové struktury dostupné 
uživateli.

3.6 Komerční systémy

Ve vnitřních, lokálních a podnikových sítích, zejména u větších podniků, jsou systémy pro 
elektronickou komunikaci postavené na vlastních serverech. Tyto jsou umístěné uvnitř firmy (uvnitř 
lokální počítačové sítě), jsou zabezpečené a zálohované. Nemůže se k nim připojovat kdokoli, ale 
pouze vyhrazené osoby. Pokud se tedy ve firmě odehrává elektronická komunikace mezi zaměstnanci 
firmy, zpráva vůbec necestuje Internetem. Brány do Internetu, patřičně hlídané a zabezpečené má tento 
systém také.
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4 Spuštění poštovního klienta

Spuštění poštovního klienta  Mozilla  Thunderbird uživatel  provede poklikáním na zástupce 
tohoto programu na ploše,  popř.  volbou z nabídky nainstalovaných programů.  Spuštění  může být 
chráněno přihlašovacím dialogem (viz Obrázek 1 Přihlašovací dialog účtu). Po zadání jména a hesla 
do  přihlašovacího  okna  je  poštovní  klient  k dispozici.  Zaškrtnutím  zaškrtávacího  políčka  Použít  
Správce hesel pro uložení tohoto hesla je využita systémová funkce  Správce hesel (tj.  při  příštím 
spuštění má uživatel jméno a heslo ve skrytém tvaru předvyplněno).

Obrázek 1 Přihlašovací dialog účtu

4.1 Nastavení

Po spuštění poštovního klienta Mozilla Thunderbird najde uživatel v pravé části okna strom se 
složkami pošty, levá část okna může být horizontálně rozdělena na dvě poloviny, z nichž ta horní 
zobrazuje seznam zpráv a v té dolní si uživatel může číst vybranou zprávu. Rozvržení lze přizpůsobit. 

Aby bylo možné poštovního klienta používat, je potřeba provést jeho nastavení (vytvoření účtu, resp. 
účtů). Nastavení poštovního klienta je určeno běžně zručným uživatelům, nevyžaduje „ruční“ editaci 
konfiguračních souborů a je provedeno v intuitivním grafickém prostředí, přičemž výjimkou nejsou 
ani průvodci (wizards), kteří uživatele konfiguračním procesem provedou. Některé hodnoty a volby 
jsou nastaveny defaultně. Podrobný popis nastavení je v příručce  Poštovní klient resp.  Referenční  
příručka Thunderbird.

4.2 Ovládání

Ovládání  se  provádí  pomocí  roletových menu nebo pomocí  ikon nástrojů (viz  Obrázek 2
Ovládání Thunderbird). Lištu nástrojů lze uživatelsky upravovat. Stromová struktura složek v levé 
části  (rámu)  obsahuje  složky  Doručená  pošta,  Pošta  k odeslání,  Odeslaná  pošta,  Koncepty, 
Nevyžádaná pošta, Odstraněná pošta.

Obrázek 2 Ovládání Thunderbird
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5 Popis poštovního klienta Mozilla Thunderbird

Poštovní  klient  Mozilla  Thunderbird je  běžně  dostupná  aplikace  pro  Linux,  Windows  a 
Macintosh OS X. Vznikl osamostatněním e-mailové aplikace z balíku Mozilla. Je to poštovní klient 
s podporou  běžných  poštovních  protokolů,  umí  číst  i  RSS.  Množstvím  funkcí  stojí  někde  mezi 
poštovními klienty Outlook Express a MS Outlook.

5.1 Nastavení účtu

Thunderbird ukládá všechna nastavení na disk do složky s profilem. Ve Windows XP/2000 je 
tato složka umístěna v %AppData%\Thunderbird\Profiles\[Náhodné znaky].default\. V OS Windows 
95/98/ME je  složka  umístěna  v C:\WINDOWS\Application Data\Thunderbird\Profiles\[Náhodné 
znaky].default\.  V  OS  Linux je  tato  složka  umístěna  v ~/.thunderbird/[Náhodné  znaky].default/. 
V operačním  systému  Mac  OS X je  složka  s  nastavením  umístěna  v ~/Library/Application 
Support/Thunderbird/Profiles/[Náhodné znaky].default/.

Nastavení účtu se spustí volbou  Úpravy ➝ Nastavení účtu (viz  Obrázek 3 Nastavení Thunderbird) 
nebo ve složce Lokální složky v části Účty – volbou Zobrazit nastavení pro tento účet, Vytvořit nový 
účet (viz Obrázek 4 Nastavení Thunderbird – Lokální složky).

Podrobný popis nastavení je v příručce Poštovní klient resp. Referenční příručka Thunderbird.

Obrázek 3 Nastavení Thunderbird
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Obrázek 4 Nastavení Thunderbird – Lokální složky

5.1.1 Automatický podpis

K používání podpisu zpráv je potřeba mít vytvořený soubor s textem podpisu (viz Obrázek 5
Soubor s podpisem).  Automatický podpis uživatele (signatura) je připraven na konci  textu každé 
vytvářené e-mailové zprávy. Při psaní zprávy ho lze upravovat.

5.1.1.1 Vytvoření podpisu

Vytvoření se provede prostřednictvím textového editoru, který umožňuje ukládat soubory jako 
čistý text (ne binární soubor). Je na uživateli, co chce umístit do svého podpisu. Přinejmenším by měl 
obsahovat jméno a kontakt (telefon, mobilní telefon, fax, ICQ, adresa). Často se též přidává odkaz na 
soukromé či obchodní webové stránky.

Obrázek 5 Soubor s podpisem
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5.1.1.2 Přidání automatického podpisu

Volbou  Úpravy ➝ Nastavení  účtu je  otevřeno okno  Nastavení  účtu.  Na  levé  straně  okna 
uživatel označí svůj účet a tím jsou mu zpřístupněny ovládací prvky s výchozí identitou (viz Obrázek
6 Nastavení podpisu). Dále zaškrtne zaškrtávací políčko  Připojovat tento podpis a stiskem tlačítka 
<Vybrat> vybere v adresářové struktuře připravený soubor s podpisem (viz Obrázek 7 Vybrat soubor
s podpisem). Po stisknutí tlačítka <Otevřít> je soubor s podpisem připojen k používání (viz Obrázek 8
Nastavený podpis). Nyní je vhodné, aby si uživatel sám sobě poslal e-mailovou zprávu, aby mohl 
zkontrolovat výsledek. Pokud není spokojen, může soubor s podpisem textovým editorem upravit.

Obrázek 6 Nastavení podpisu

Obrázek 7 Vybrat soubor s podpisem
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Obrázek 8 Nastavený podpis

5.1.2 Potvrzení o přečtení

Volbou  Úpravy ➝ Nastavení účtu je otevřeno okno  Nastavení účtu. Na levé straně uživatel 
označí u svého účtu řádek Potvrzení o přečtení a tím jsou mu zpřístupněny ovládací prvky. Pomocí 
tohoto dialogu lze nastavit, jak se má aplikace chovat při vyžádaném potvrzování o přečtení e-mailové 
zprávy.  Nejjednodušší  variantou  je  ponechat  výchozí  nastavení,  společné  pro  celou  aplikaci 
Thunderbird (viz Obrázek 9 Potvrzení o přečtení – globální nastavení). 

Chování účtu lze ale také odlišit (viz  Obrázek 10 Potvrzení o přečtení – vlastní nastavení). V tom 
případě  přepněte  přepínač  na  Nastavit  vlastní  potvrzení  o přečtení  pro  tento  účet.  Položka  Při 
odesílání vždy požadovat potvrzení, znamená, že Thunderbird bude požadovat toto potvrzení u všech 
e-mailových zpráv, které uživatel odesílá. Zároveň zde nastavíte, zda se potvrzení má ponechat mezi 
příchozí poštou, nebo automaticky přesunout do odeslané pošty, kde je i potvrzovaný dopis. Výchozí 
konfigurace potvrzení nevyžaduje, lze ho pak nastavit  jednotlivým zprávám. Slouží k tomu volba 
Možnosti ➝ Potvrzení o přečtení v hlavním menu při psaní e-mailové zprávy.

Závěrečná  část  Potvrzení  o  přečtení pak  definuje,  jak  se  chovat  k  příchozím dopisům,  u  nichž 
odesilatel požadoval potvrzení. Můžete je plošně zamítnout, nebo nastavit chování pro následující tři 
typy e-mailových zpráv:

● pokud  nejste  uvedeni  mezi  adresáty  dopisu  (typické  pro  dopisy  přicházející  z  konferencí, 
doporučujeme nepotvrzovat),

● pokud odesílatel pochází z jiné domény než uživatel aplikace,
● všechny ostatní.

Každé kategorii lze nastavit,  zda se dopis má / nemá potvrdit,  či zda se má aplikace Thunderbird 
dotázat, jak s ním naložit (Nikdy neodeslat, Vždy odeslat, Dotázat se).

Potvrzení o přečtení lze nastavit i v předvolbách Úpravy ➝ Předvolby ➝ Vytváření ➝ Obecné, zde 
prostřednictvím tlačítka <Potvrzení o přečtení> (viz Obrázek 11 Předvolby – potvrzení o přečtení).
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Obrázek 9 Potvrzení o přečtení – globální nastavení

Obrázek 10 Potvrzení o přečtení – vlastní nastavení

Obrázek 11 Předvolby – potvrzení o přečtení
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5.1.3 Nastavení serveru

Na levé straně okna Nastavení účtu uživatel označí položku Nastavení serveru a tím jsou mu 
zpřístupněny ovládací prvky pro nastavení (viz  Obrázek 12 Nastavení serveru). Je zde identifikace 
serveru (Typ serveru, Adresa serveru, Port), Jméno uživatele. V části Nastavení zabezpečení lze zvolit 
zabezpečené  spojení  a  autentizaci,  v  části  Nastavení  serveru jsou  další  vlastnosti  kontroly.  Pro 
uživatele zajímavou položkou je nastavení intervalu stahování nové pošty (Kontrolovat nové zprávy 
každých nn minut).

V okně Místní adresář je umístění složky adresáře.

Obrázek 12 Nastavení serveru
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5.2 Předvolby

Nastavení  předvoleb  se  spustí  volbou  Úpravy ➝ Předvolby (viz  Obrázek  13  Předvolby
Thunderbird).  Předvolby  jsou  seskupeny  pod  nástroje  Obecné,  Zobrazení,  Vytváření,  Soukromí,  
Přílohy, Rozšířené. Přepínání se provádí kliknutím na požadovaný nástroj (ikonu). Tlačítkem <Zavřít> 
je okno Předvolby aplikace Thunderbird uzavřeno s provedeným nastavením.

Obrázek 13 Předvolby Thunderbird

5.2.1 Obecné

Pod nástrojem Obecné jsou ovládací prvky v částech Úvodní stránka pošty, Při příchodu nové 
zprávy, Připojení (viz Obrázek 13 Předvolby Thunderbird).

5.2.2 Zobrazení

Pod nástrojem  Zobrazení jsou tři další karty –  Formátování, Štítky, Písma (viz  Obrázek 14
Předvolby – Zobrazení).
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Obrázek 14 Předvolby – Zobrazení

5.2.3 Vytváření

Pod nástrojem Vytváření jsou tři další karty – Obecné, Adresování, Pravopis.

5.2.3.1 Pravopis

Na kartě  Pravopis jsou ovládací  prvky pro podporu kontroly  pravopisu – kontrola,  volba 
jazyka, další slovníky (viz Obrázek 15 Pravopis – slovníky). Stiskem odkazu Stáhnout další slovníky 
je v defaultním webovém prohlížeči otevřena stránka  http://dictionaries.mozdev.org/installation.html 
s instrukcemi pro stažení a instalaci dalších slovníků.

Obrázek 15 Pravopis – slovníky
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5.2.4 Soukromí

Pod nástrojem Soukromí je dalších pět karet – Obecné, Podvodné e-maily, Antivirus, Uložená  
hesla, Zabezpečení (viz Obrázek 16 Předvolby – Soukromí).

Obrázek 16 Předvolby – Soukromí

5.2.5 Přílohy

Pod nástrojem Přílohy jsou ovládací prvky v částech Složka pro přílohy, Akce pro stahování 
(viz Obrázek 17 Předvolby – Přílohy).

Obrázek 17 Předvolby – Přílohy

5.2.6 Rozšířené

Pod nástrojem  Rozšířené jsou tři  další  karty  –  Obecné,  Režim offline  a  místo  na  disku,  
Aktualizovat.

5.2.6.1 Aktualizovat

Na kartě Aktualizovat jsou ovládací prvky pro nastavení kontroly a provádění aktualizací (viz 
Obrázek 18 Rozšířené – Aktualizovat). Stiskem tlačítka <Zobrazit historii aktualizací> je zobrazena 
historie  (viz  Obrázek  19  Historie  aktualizací).  Kontrolu dostupných aktualizací  aplikace  Mozilla
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Thunderbird lze  provést  i  volbou  Nápověda ➝  Zkontrolovat  aktualizace (viz  kapitola  5.3.1.7 
Nápověda, odstavec Zkontrolovat aktualizace).

Obrázek 18 Rozšířené – Aktualizovat

Obrázek 19 Historie aktualizací
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5.3 Základy práce s elektronickou poštou

Předpokladem práce s elektronickou poštou je již úspěšně nakonfigurovaný poštovní klient 
Mozilla Thunderbird a stažená elektronická pošta. Následující kroky seznamují uživatele se samotným 
programem.

5.3.1 Hlavní lišta

Hlavní lišta aplikace obsahuje seskupené nabídky ve volbách Soubor, Úpravy, Zobrazit, Přejít,  
Zpráva,  Nástroje,  Nápověda.  Pod  volbami  je  nástrojová  lišta  s  ikonami  Přijmout,  Nová  zpráva,  
Adresář,  Odpovědět,  Odp.  všem, Přeposlat,  Smazat,  Nevyžádané,  Tisk,  Zastavit (viz  Obrázek 20
Hlavní lišta).

Obrázek 20 Hlavní lišta

5.3.1.1 Soubor

Volba  Soubor obsahuje  podvolby  Nový  objekt,  Otevřít  uloženou  zprávu,  Přílohy,  Zavřít,  
Uložit  jako,  Vyzvednout  nové  zprávy  pro,  Odeslat  neodeslané  zprávy,  Přihlásit  k  odebírání,  
Přejmenovat složku, Provést údržbu složek, Vysypat koš, Režim Offline, Vzhled stránky pro tisk,  
Náhled tisku, Tisk, Ukončit (viz Obrázek 21 Nabídka Soubor).

Provést údržbu složek. Thunderbird ukládá poštu do formátu MBOX. Jeho vlastností je, že když je 
smazán e-mail, je pouze označen jako smazaný, ve složce s poštou nebude vidět, ale fyzicky na disku 
zůstane. Definitivní odstranění je provedeno v nabídce  Soubor ➝ Provést údržbu složek, případně 
v místní nabídce nad konkrétní složkou.

Vysypat koš. Volba provede vysypání koše (složka Koš).

Zavřít.  Zavře aktuální okno programu. Případná okna zpráv (složek, adresáře, o aplikaci) zůstanou 
otevřena.

Ukončit. Zavře  všechna  otevřená  okna  programu  Thunderbird  a  ukončí  program.  U  aktuálně 
odesílaných zpráv program vydá dotaz na dokončení odesílání, u rozepsaných zpráv dá možnost jejich 
uložení do konceptů.

Obrázek 21 Nabídka Soubor
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5.3.1.2 Úpravy

Volba Úpravy obsahuje podvolby Zpět, Znovu, Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Smazat zprávu, 
Vybrat, Najít, Vlastnosti složky, Nastavení účtu, Předvolby. (viz Obrázek 22 Nabídka Úpravy).

Obrázek 22 Nabídka Úpravy

Smazat zprávu. Volba smaže vybranou zprávu (přesune ji do složky Koš).

5.3.1.3 Zobrazit

Volba  Zobrazit obsahuje  podvolby  Nástrojové  lišty,  Rozmístění,  Seřadit  podle,  Zprávy,  
Vlákna, Záhlaví, Tělo zprávy jako, Zobrazit vloženou přílohu, Velikost textu, Znaková sada, Zdrojový 
kód zprávy, Info o zabezpečení zprávy (viz Obrázek 23 Nabídka Zobrazit).

Obrázek 23 Nabídka Zobrazit

5.3.1.4 Přejít

Volba  Přejít obsahuje  podvolby  Další,  Předchozí,  Úvodní  stránka  pošty (viz  Obrázek  24
Nabídka Přejít).

Obrázek 24 Nabídka Přejít
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5.3.1.5 Zpráva

Volba Zpráva soustřeďuje podvolby činností se zprávou (Nová zpráva, Odpovědět, Odpovědět  
všem,  Přeposlat,  Přeposlat  jako,  Upravit  zprávu  jako  novou,  Otevřít  zprávu,  Přesunout  zprávu,  
Kopírovat, Označení, Označit, Vytvořit).

Obrázek 25 Nabídka Zpráva

5.3.1.6 Nástroje

Volba  Nástroje obsahuje  podvolby  Adresář,  Správce  rozšíření,  Správce  motivů  vzhledu,  
Třídící filtry zpráv, Spustit filtry ve složce, Nastavení nevyžádané pošty, Spustit kontrolu pošty ve  
složce,  Smazat  nevyžádanou poštu  ve  složce,  Importovat,  Konzola  JavaScriptu  (viz  Obrázek 26
Nabídka Nástroje).

Obrázek 26 Nabídka Nástroje

Správce rozšíření. Volba Správce rozšíření umožňuje nainstalovat rozšíření, spolupracuje s oficiální 
službou Mozilla Update (http://update.mozilla.org). Po spuštění je otevřeno okno  Správce rozšíření 
(viz Obrázek 27 Správce rozšíření). Po stisku tlačítka <Instalovat> je otevřeno okno s výběrem cesty 
k instalačnímu souboru (viz Obrázek 28 Výběr rozšíření k instalaci). Tlačítkem <Otevřít> je vybraný 
soubor rozšíření připraven k nainstalování (viz Obrázek 29 Instalace SW). Stiskem <Instalovat nyní> 
je rozšíření nainstalováno (viz Obrázek 30 Instalované rozšíření).

Obrázek 27 Správce rozšíření
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Obrázek 28 Výběr rozšíření k instalaci

Obrázek 29 Instalace SW

Obrázek 30 Instalované rozšíření

Třídící filtry zpráv – viz kapitola 5.4 Filtry.

5.3.1.7 Nápověda

Ve volbě Nápověda jsou čtyři podvolby – Poznámky k verzi, Nápověda aplikace Thunderbird,  
Zkontrolovat aktualizace, O aplikaci Mozilla Thunderbird.

Obrázek 31 Nabídka Nápověda

Verze 1.05 / 17.5.2006 Základy práce s elektronickou poštou strana: 23/47



FOXINUS solutions s.r.o. Mozilla Thunderbird Uživatelská příručka

Poznámky k verzi. V defaultním webovém prohlížeči se zobrazí webová stránka s novinkami verze 
aplikace – Thunderbird release notes (http://www.mozilla.com/thunderbird/releases/1.5.html).

Nápověda  aplikace  Thunderbird. Zobrazí  se  stránka  Podpora  poštovního  klienta  Thunderbird 
(http://www.czilla.cz/podpora/thunderbird/).

Zkontrolovat  aktualizace. Volba  provede  kontrolu  dostupných  aktualizací  (viz  Obrázek  32
Aktualizace nenalezeny). Pokud jsou k dispozici, jsou nabídnuty k instalaci. 

Obrázek 32 Aktualizace nenalezeny

O aplikaci Mozilla Thunderbird. V okně O aplikaci Thunderbird jsou informace o verzi aplikace, 
zmínka o autorských právech a ochranných známkách (viz Obrázek 33 O aplikaci). Stiskem tlačítka 
<Autoři a spolupracovníci> jsou zobrazeny informace o autorském týmu. Tlačítkem <OK> je okno 
uzavřeno.

Obrázek 33 O aplikaci

5.3.2 Nástrojová lišta

Nástrojová lišta obsahuje ikony pro rychlý přístup k požadované činnosti –  Přijmout, Nová 
zpráva, Adresář, Odpovědět, Odp. všem, Přeposlat, Smazat, Nevyžádané, Tisk, Zastavit. 

5.3.2.1 Úprava lišty

Obsah nástrojové lišty je možné uživatelsky upravovat uchopením požadované ikony myší a 
přetažením na určené místo (viz  Obrázek 34 Úprava nástrojové lišty). Okno pro úpravu je uživateli 
zpřístupněno po kliknutí pravým tlačítkem myši na nástrojové liště a stisknutím tlačítka <Vlastní>.
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Obrázek 34 Úprava nástrojové lišty
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5.3.2.2 Popis ikon

Pod  volbami  hlavní  lišty  je  nástrojová  lišta  s  ikonami  (tlačítky)  Přijmout,  Nová  zpráva,  
Adresář, Odpovědět, Odp. všem, Přeposlat, Smazat, Nevyžádané, Tisk, Zastavit.

Tlačítko  <Přijmout> provede  připojení  programu Thunderbird  k  serveru  elektronické 
pošty a stažení došlých e-mailových zpráv. Jestliže dojde ke stažení nové zprávy, zobrazí 
se v pravém dolním rohu upozornění (Nepřečtené zprávy).

Tlačítko <Napsat> otevře nové okno, kde může uživatel napsat novou e-mailovou zprávu, 
přiložit přílohy a odeslat. Detailní popis je v kapitole Nová zpráva.

Tlačítko <Adresář> otevře nové okno Adresář, kde může uživatel provádět správu svých 
kontaktů (e-mailové adresy). Detailní popis je v kapitole Adresář.

Tlačítko  <Odpovědět> otevře nové okno.  V něm může uživatel  poslat  odpověď na 
označenou zprávu.

Tlačítko  <Odpovědět všem> otevře nové okno. V něm může uživatel poslat odpověď 
všem příjemcům, kterým byla označená zpráva spolu s ním doručena.

Tlačítko <Přeposlat> otevře nové okno a označenou zprávu připojí jako přílohu či přímou 
součást nové zprávy.

Tlačítko <Smazat> vymaže označenou e-mailovou zprávu. Vymazaná zpráva je umístěna do 
složky Koš. Je možné též použít klávesu <Del>.

Tlačítko  <Nevyžádané> označí  zprávu  jako  nevyžádanou  (spam).  Zpráva  je 
umístěna do složky Nevyžádaná.

Tlačítko <Tisk> provede vytištění označené zprávy.

Tlačítko  <Zastavit> slouží  k  zastavení  aktuálně  prováděné  operace.  Např.  pokud  chce 
uživatel  zrušit  odesílání  velké  e-mailové  zprávy  (s  přílohou)  nebo  zastavit  stahování 
velkého množství e-mailových zpráv ze serveru. 
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5.3.3 Čtení zprávy

Po  spuštění  se  aplikace  Thunderbird  automaticky  připojí  k  serveru  elektronické  pošty  a 
zkontroluje,  zda-li  nejsou ve schránce uživatele  nové e-mailové zprávy.  Ty pak stáhne do složky 
Doručená pošta. Tato složka je na levé straně okna jako podsložka účtu (nejčastěji  Lokální složky). 
Klepnutím na tuto složku se e-mailové zprávy zobrazí na pravé straně okna.

Thunderbird u POP účtů kontroluje nové e-mailové zprávy každých 10 minut. Uživatel může zvolit 
jiné nastavení (viz kapitola 5.1.3 Nastavení serveru).
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5.3.4 Nová zpráva

Tlačítko  <Napsat> otevře nové okno, kde může uživatel  napsat  novou e-mailovou zprávu, 
přiložit přílohy a odeslat. Další možností je volba Zpráva ➝ Nová zpráva.

Obrázek 35 Nová zpráva

Obrázek 36 Nová zpráva s adresářem

Obrázek 37 Neodeslaná zpráva
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Obrázek 38 Neodeslaná zpráva – uložená
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5.3.5 Adresář

Tlačítko  <Adresář> otevře nové okno Adresář (viz  Obrázek 39 Adresář), kde může uživatel 
provádět správu svých kontaktů (e-mailové adresy). Další možností je volba Nástroje ➝ Adresář.

Vlastnosti kontaktu může uživatel upravovat poklikáním na vybraný kontakt, popř. stiskem tlačítka 
<Vlastnosti> nebo volbou Úpravy ➝ Vlastnosti. Další možností je stisknutí pravého tlačítka myši na 
záznamu kontaktu a  zvolit  volbu  Vlastnosti.  Je  otevřeno okno  Úprava  kontaktu  na  Jméno kartě 
Kontakt (viz Obrázek 40 Adresář – Kontakt), zde se může přepínat na karty Adresa (viz Obrázek 41
Adresář – Adresa) a Ostatní (viz Obrázek 42 Adresář – Ostatní).

Obrázek 39 Adresář

Obrázek 40 Adresář – Kontakt
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Obrázek 41 Adresář – Adresa

Obrázek 42 Adresář – Ostatní
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5.4 Filtry

Pro vytvoření  filtrů zpráv je  v  nabídce  Nástroje volba  Třídící  filtry zpráv.  Po spuštění  je 
otevřeno okno Třídící filtry zpráv (viz Obrázek 43 Třídící filtry zpráv).  Volba Spustit filtry na složce 

5.4.1 Nový

Stiskem tlačítka <Nový> je umožněno vytvoření nového filtru zpráv v okně Pravidla filtru (viz 
Obrázek 44 Nový filtr). Ve vstupní poli Název filtru je pojmenování filtru. V dalších částech okna jsou 
pravidla filtru.

Tlačítkem  <OK> je nový filtr  uložen,  zaškrtávací  políčko ve sloupci  povoleno je zaškrtnuto (viz 
Obrázek 45 Uložený filtr).

Obrázek 43 Třídící filtry zpráv

Obrázek 44 Nový filtr
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Obrázek 45 Uložený filtr

5.4.2 Správa filtrů

Prostřednictvím tlačítek  <Upravit>,  <Smazat>,  <Přesunout  výše/níže> je prováděna správa 
filtrů (viz Obrázek 46 Správa filtrů).

Obrázek 46 Správa filtrů
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5.5 Enigmail

Enigmail je rozšíření pro Mozilla Thunderbird, které zajišťuje šifrování (resp. dešifrování) a 
ověřování pošty pomocí GnuPG. Instalace je popsána v kapitole 5.3.1.6, odstavec Správce rozšíření. 
Po  instalaci  rozšíření  a  následném  restartu  aplikace  Thunderbird  je  navíc  k  dispozici  nabídka 
OpenPGP (viz Obrázek 47 Nabídka OpenPGP).

Obrázek 47 Nabídka OpenPGP
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6 Typická řešení

Tato kapitola obsahuje několik vybraných pracovních postupů, se kterými se uživatel při práci 
s aplikací  Mozilla Thunderbird setká. Není to podrobný popis všech funkcí, ale jsou zde popsány 
jednak nejběžnější pracovní postupy nebo naopak takové postupy, se kterými se uživatel setká zřídka a 
které autoři doporučují zvolit. Detailní popis všech funkcí může být v kapitole  5 Popis poštovního 
klienta  Mozilla  Thunderbird.  Pracovní  postupy v  uvedených  příkladech  použití  jsou  členěny 
následovně:

Název v nadpisu druhé úrovně – název, definice úkolu nebo situace k řešení.
Předpoklad – je-li třeba předem vyjít z nějaké skutečnosti či odvolání na jiný již řešený úkol, v jaké 
situaci se řešení použije.
Řešení – sled postupů, které je třeba zvolit, aby došlo ke splnění požadovaného úkolu.
Podrobný popis – popis, popř. odkaz na umístění podrobného popisu ve struktuře  Číslo kapitoly 
Název kapitoly.
Ilustrační obrázek – podle potřeby přiložen vysvětlující doprovodný obrázek z aplikace.

6.1 Posílání příloh s diakritikou v názvu

Při odesílání e-mailové zprávy s přílohou, která má název s diakritikou, je uživateli s jiným 
poštovním klientem (např. všechny verze MS Outlook) doručena tato příloha s upraveným názvem 
ATTnnnnn.DAT a  nejde  jednoduše  otevřít  poklikáním na  přílohu.  U  novějších  verzí  je  původní 
extenze souboru zachována (např. ATTnnnnn.doc).

Předpoklad – odesílání e-mailové zprávy s přílohou, která má název s diakritikou.

Řešení – změnit parametr  mail.strictly_mime.parm_folding z hodnoty 2 (defaultní ve 
verzích Mozilla Thunderbird 1.5.x) na hodnotu 0 (bylo defaultní ve verzích 1.0.x).

Podrobný popis –  volba  Úpravy ➝ Předvolby  ➝ Rozšířené,  na kartě  Obecné stisknout tlačítko 
<Editor  předvoleb>.  Zobrazí  se  okno  about:config se  všemi  parametry  (předvolbami),  zde  ve 
vstupním textovém poli Filtr zadat začátek názvu požadovaného parametru (mail.st), tím se parametr 
objeví  ve  vyfiltrovaných  (viz  Obrázek  48  Vyhledání  parametru).  Poklikáním  na  požadovaném 
parametru  se  otevře  okno  Zadejte  číslo  hodnotu s původní  hodnotou  (viz  Obrázek  49  Editace
parametru). Po editaci na požadovanou hodnotu stisknout tlačítko <OK>. Stiskem tlačítka <Zrušit> je 
ponechána původní hodnota.

Obrázek 48 Vyhledání parametru
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Obrázek 49 Editace parametru
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8 Seznam užívaných pojmů

Aplikace (Application) – obecný pojem pro počítačový program či soubor programů, plnících daný 
účel, má grafické uživatelské prostředí. Pojem aplikace v mnohém splývá s pojmem program. Obecně 
se program staví „níže“, tedy do oblasti plnění menších, univerzálních a spíše pomocných funkcí, 
zatímco aplikace jsou větší programové balíky, plnící komplexnější úkoly.

Atribut – podstatný rys,  jakákoliv  popisná  charakteristika prvku,  vyjadřující  jeho kvalitativní  či 
kvantitativní vlastnosti. Obecně je atributem míněna konkrétní hodnota určité vlastnosti.

Data – reprezentace skutečností, pojmů nebo instrukcí (návodů, pokynů) ve formalizované podobě 
vhodné pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi nebo automatickými prostředky.

Default (Default Value) – přednastavená hodnota, která je předem (automaticky nebo při konfiguraci) 
nastavena a při  možných volbách je automaticky nabízena k přijetí.  Defaultní  nastavení je takové 
nastavení, které program používá jako základní, dokud jej uživatel nezmění. Nejčastější použití default 
hodnot je v dialogových panelech nebo komunikačních dialozích, při kterých musí uživatel nastavit 
řadu hodnot  nebo  odpovědět  na  více  otázek.  Defaultní  hodnoty  uživateli  pomáhají  omezit  počet 
zadávání, lépe se orientovat v problematice a v dialogu.

Dialog – dialogem je nazýváno okno programu (dialogové okno), které slouží k zadání parametrů 
prováděné operace.  Obvykle se vyznačuje tím,  že má pevnou velikost,  obsahuje tlačítka  na  jeho 
ukončení <OK> a <Storno> a dále může obsahovat další prvky jako tlačítka, přepínače, editační pole, 
skryté seznamy atd.

E-mail, elektronická pošta – vzájemná komunikace uživatelů realizovaná pomocí počítačů, souborů, 
internetu  a  komunikačních  linek.  Textová,  hlasová,  zvuková  nebo  obrazová  zpráva  poslaná 
prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo koncovém 
zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne. V oblasti intranetu se elektronická pošta pohybuje 
v prostoru firemní sítě.

E-mailový účet – kombinace uživatelského jména a hesla pro přístup k mailboxu.

Filtr – je možné nastavení uživatelem, speciální formulář pro zadání podmínek pro výběr záznamů, 
s nimiž chce uživatel pracovat. Umožňuje zobrazení pouze určitých skupin údajů.

Freemail – e-mail zdarma, označení pro poštovní systémy, za které uživatel nic neplatí. Obvykle to 
provozovatel vyvažuje tím, že uživatelům posílá různá reklamní sdělení. Všechny freemailové služby 
jsou poskytovány bez jakékoli záruky na kvalitativní stránku služby a dostupnost.

Karta  – formulář  k  prohlížení  tématicky uspořádaných údajů,  některé  karty slouží  pro nastavení 
parametrů nebo vkládání vstupních údajů. Všechny karty jsou jakoby seřazeny za sebou tak, že je 
vidět vždy jen plocha právě aktivní karty a ostatním jsou vidět jen „záložky“ (výstupky), tedy části 
vyčnívající  nad  hlavní  obdélníkovou oblast  karty.  Zobrazení  (aktivace),  tj.  „vytažení“  karty  před 
ostatní se docílí vždy kliknutím myši na příslušnou záložku karty. Nouzově lze stejného efektu docílit 
tak, že se opakovanými stisky klávesy  <Tab> dojde do stavu (zleva doprava), kdy je záložka karty 
nalezena  (obvykle  je  text  ohraničen  čárkovaným obdélníčkem)  a  potom klávesou  <Enter>  kartu 
aktivovat. Stisk klávesy <Tab> a současně přidržení klávesy <Shift> provádí pohyb zprava doleva.

Klient – protějšek serveru, počítač či program schopný vysílat požadavky na server a výsledky těchto 
požadavků předkládat  uživateli  k dalšímu zpracování  (např.  e-mailový klient).  Ke komunikaci  se 
serverem používá komunikační protokoly. 

Mac OS – operační systém počítačů Macintosh od firmy Apple.
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Mailbox –  poštovní  schránka, e-mailová  schránka, místo  na  poštovním  serveru,  přidělené  pro 
elektronickou poštu uživatele.

Menu – každá aplikace má skupinu příkazů, kterými aplikaci můžeme ovládat, tzv. menu (nebo také 
nabídka), menu je tvořeno lištou při horním okraji obrazovky, ve které jsou titulky jednotlivých skupin 
příkazů. Menu obsahuje tři typy položek – obyčejná položka okamžitě vyvolá nějakou akci (např. 
Konec),  položka ukončená  třemi tečkami  se  neprovede ihned,  ale následuje dialog pro upřesnění 
požadavku (např. Tisk...), položka označená vpravo malým trojúhelníčkem (šipkou) otevře další menu, 
tzv. podmenu (submenu).

Menu ikonové  –  tvoří  jej  několik zjednodušených obrázků,  které  reprezentují  podvolby určitých 
příkazů. Užívá se tam, kde by byl popis podvoleb příliš složitý a celkově nepřehledný. 

Menu roletové  – základní menu pro volbu příkazů. Roletovým se nazývá proto, že se jeho hlavní 
nabídky  rozvinují  směrem  dolů  podobně  jako  rolety  do  jednotlivých  podmenu.  Základní  řádek 
roletového menu je v okně umístěn pod titulním pruhem okna.

Nápovědná bublina (Hint) – též plovoucí nápověda, po najetí kurzoru myší na ovládací prvek se na 
několik vteřin se zobrazí nápovědná „bublina“, je to vlastně obdélník se stručným textem nápovědy, 
žlutě podbarvený. Zobrazují se u prvků, u nichž není hned na první pohled zřejmá jejich funkce. 
V aplikacích poštovních klientů především jako popis významu ikon nástrojů.

Operační systém (OS) – základní programové vybavení počítače, úkolem OS je  správa procesů, 
správa  paměti,  správa  souborů  (včetně  ochrany  přístupu),  komunikace  s perifériemi,  komunikace 
s ostatními počítači v síti a  komunikace s uživatelem. 

Počítačová bezpečnost – bezpečnost IS zajišťovaná jeho technickými a programovými prostředky.

Posuvník (ScrollBar) – rolovací pás, na jehož obou okrajích jsou rolovací šipky, a v něm rolovací 
tlačítko (ScrollBox, ScrollButton), horizontální (vodorovný), vertikální (svislý). Používá se k rolování 
textu. Při uchopení rolovacího tlačítka (ukázání, stisknutí a držení tlačítka myší) lze tímto tlačítkem 
vléci po rolovacím pásu a dosahovat tím rolování obrazu v okně.

Příloha (Attachment) – přiložená  data (soubor) poslaná spolu s e-mailem, nazývaná též e-mailová 
příloha. V e-mailu se dají posílat kromě textů i obrázky, tabulky, dokumenty atd. Ty pak tvoří takzvané 
přílohy. K e-mailu může být přiloženo více příloh. Pozor, příloha může někdy být zavirovaná.

Rozbalovací  seznam  položek (Combo Box)  –  též  rozvinovací,  skrytý  seznam položek,  vybírač 
položek, má uvnitř zadávacího pole v pravé části umístěno tlačítko se šipkou. Je to vlastně standardní 
editační  pole,  které  však navíc  obsahuje podmenu hodnot,  které se  z něj  můžou vybrat  a  vložit. 
Používá se v místech,  kde je více předem daných možností  (seznam), z nichž má uživatel  jednu 
vybrat,  ale protože možností je zpravidla větší počet, použití přepínačů příp. předvoleb by nebylo 
vhodné, pro úsporu místa se používá tento prvek. Rozbalení seznamu se provádí kliknutím na tlačítko 
se šipkou v pravé části pole.  Výběr hodnoty ze skrytého seznamu se provede rozbalením seznamu a 
kliknutím myší na požadovanou hodnotu nebo rozbalením seznamu a najetím kurzoru na zvolenou 
hodnotu kurzorovými šipkami a stiskem klávesy  <Enter>. Vybraná volba se pak zobrazí v obsahu 
položky  typu  skrytý  seznam.  Pokud  není  žádná  vybrána  a  prohlížení  rozbaleného  seznamu  je 
ukončeno volbou klávesy <Esc>, vybraná hodnota prvku se nezmění, tj. zůstane původní.

Server –  výkonný  počítač,  na  kterém  běží  nainstalované  služby.  Výpadek  serveru  způsobí 
nedostupnost na něm umístěných internetových stránek, nedostupnost e-mailových schránek a dalších 
služeb, které tento server za běžného chodu poskytuje. Je protějškem klienta.

Spam –  nevyžádaná  masově  rozesílaná  e-mailová  zpráva,  případně  jiné  druhy  internetové 
komunikace,  nejčastěji  reklamního  charakteru.  Používá  se  též  zkratka  UBE/UCE (Unsolicited 
Bulk/Commercial Email).
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Tlačítko (Button)  –  příkazové  tlačítko,  obdélníček  s  nápisem  signalizujícím  činnost  tlačítka, 
specifický grafický symbol na obrazovce v prostředí aplikačního programu, slouží k vyvolání nějaké 
akce. „Stisknutí“ takovéhoto simulovaného tlačítka se provádí najetím kurzoru myši a kliknutím na 
tomto grafickém objektu, popřípadě také stiskem vhodné klávesy či klávesové zkratky.

Tlačítko přepínače (Radio Button) – nebo též radio tlačítko, prvky musí být uvedeny dva a více, jen 
jeden může být označen ( První políčko Druhé políčko Třetí políčko).

Uživatel  – osoba  nebo  organizace,  která  má  povolen  přístup  do  sítě  (nebo  do  IS),  používá 
provozovaný systém k vykonávání své specifické funkce.

Vstupní pole pro heslo – v tomto vstupním poli se při vyplňování místo uživatelem zapsaných znaků 
objevují hvězdičky, aby nemohl nikdo přečíst uživateli heslo přes rameno.

Vstupní pole pro text – pole v dialogovém okně, textové, zadávací, editační pole, vstupní pole pro 
vyplňování  textové  položky,  umožňuje  vkládat  pouze  text,  nelze  použít  formátování  textu  (tj. 
zvýraznění,  změna  fontu,  velikosti),  nelze  vkládat  objekty.  Textové  pole  může  být  při  otevření 
dialogového okna prázdné, nebo může obsahovat předvyplněný text.

 
Zaškrtávací políčko (Check Box) – vyplňuje se kliknutím do čtverečku, nabývá pouze dvou hodnot, 
zaškrtnuto a nezaškrtnuto (☑ ve stavu zaškrtnuto, □ ve stavu nezaškrtnuto). Implicitní hodnota může 
být zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto.

Zavináč – symbol @, na Internetu se používá tento znak (anglicky též at,  at sign, address sign) 
v adrese jako symbol pro oddělení jména uživatele a názvu počítače. Nejčastější použití zavináče je 
v e-mailových adresách. 
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9 Seznam zkratek

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – hypertextový přenosový protokol, protokol používaný službou 
WWW sítě Internet.

IMAP (Internet  Message  Access Protocol)  – protokol  umožňující  programu na  lokálním počítači 
přistupovat a manipulovat s elektronickou poštou na poštovním serveru a také archivovat ji do složek, 
sdílet poštovní schránky, sdílet více poštovních serverů. Zajišťuje lepší funkce než POP3 protokol.

MB – megabyte, jednotka množství informace, 1 MB = 1024 kB, 1 kB = 1024 B.

MS – Microsoft, jméno význačné SW firmy.

OS – operační systém.

POP3 (Post Office Protocol 3) – protokol pro komunikaci poštovního klienta se SMTP serverem. 
Standard pro přihlášení a stažení elektronické pošty z poštovního serveru ke konečnému uživateli.

RDF (Resource Description Framework) – formát popisu zdrojů.

RSS (RDF  Site  Summary)  –  souhrn  popisu  zdrojů  daného  místa,  XML  dokument  s  popisem 
informačních zdrojů vybraného místa, např. webové stránky (serveru) na Internetu. RSS kanál nabízí 
rychlý  přístup  k  vybranému  obsahu  internetových  stránek,  z  nichž  si  uživatel  přeje  získávat 
aktualizované informace.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – jednoduchý protokol elektronické pošty, standardní protokol 
na síti TCP/IP. Umožňuje komunikaci mezi poštovními servery.

SPA (Secure Password Authentication) – zabezpečené ověřování hesla.

SSL  (Secure Sockets Layer) –  protokol pro zabezpečení a autentizace komunikace mezi klienty a 
servery na Internetu. 

TLS (Transport  Layer Security) – protokol TLS je vylepšení protokolu SSL, se kterým je zpětně 
kompatibilní.  Tento  protokol  byl  navržen  a  přijat  jako  standard  pro  zabezpečení  komunikace  na 
internetu.

WWW (World Wide Web) – vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentů pomocí 
internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) 
se nazývají odkazy nebo linky. Stránky a odkazy lze prohlížet pomocí web prohlížečů (browser).
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10 Přílohy

10.1 Příloha 1 – Názvy některých významných kláves na klávesnici

Klávesnice je v OS především zařízením pro vkládání textu. Můžeme ji do jisté míry využít 
i pro ovládání programů, ale její možnosti jsou omezeny. Existují akce, které lze provést pouze myší a 
ne prostřednictvím klávesnice.

F1, F2, .., F12

¬       ·
Funkční klávesy,  pomáhají řídit běh programu, v každém programu mají jiný 
význam – F1 obvykle vyvolá nápovědu (Help), F10 vyvolá menu.

¸
Klávesa <Esc> (Escape), pravidelně umístěná v levém horním rohu klávesnice. 
Její význam není zcela standardizovaný, ale většinou působí jako „úniková“ 
(Escape  =  únik)  klávesa,  pomocí  které  lze  bez  následků  uniknout  z  jedné 
úrovně komunikace do úrovně předchozí, např. z dialogového panelu zpět do 
situace, ze které byl panel vyvolán, aniž se cokoli stane.

Klávesa <Enter>, v pravé části klávesnice, schvaluje danou nastavenou funkci a 
spouští její provedení.

Tabulátor, umístěn v levé horní části klávesnice, obvykle přímo nad klávesou 
<CapsLock>. Někdy nebývá označen popisem Tab, ale např. pouze šipkami. 
Provádí přeskok z jedné položky na druhou.

Klávesy <Alt>, <Ctrl>, <Shift>, ve spodní části klávesnice, dvojmo – po obou 
stranách mezerníku. Někdy platí, že pravé z nich nefungují ve všech případech 
pro  vyvolání  akce  spojené  s  klávesovou zkratkou.  Typicky se  používají  ve 
spojení s jinými klávesami, s nimiž pak tvoří různé klávesové zkratky.

Klávesa <CapsLock> (přepínání mezi malým a velkým písmem), v levé části 
klávesnice.

 bez nápisu <Mezerník> – podlouhlá klávesa ve spodní části klávesnice

 Ã,Ä 
Klávesy <Home>, <End> – skok na začátek řádku, na konec řádku.

Ins, Á Klávesa <Insert>, přepíná mezi režimem vkládání (insert) a přepisování (over).

Del, Â Klávesa <Delete> – v editaci řetězců pro mazání znaku, na kterém stojí kurzor, 
resp. mazání označeného řetězce. Jinak typicky smazání aktuálního záznamu, 
řádku apod.

 Backspace Klávesa  <Backspace> – použití  při  editaci  řetězců pro mazání  předchozího 
znaku, tj. znaku, který předchází znaku, na němž stojí kurzor.

PgUp, Å Klávesa <Page Up> – skok kurzoru o stránku (obrazovku) nahoru.

PgDn, Æ Klávesa <Page Down> – skok kurzoru o stránku (obrazovku) dolů.

Kurzorové  šipky  (Nahoru,  Dolů,  Vlevo,  Vpravo)  pro  pohyb  kurzoru  např. 
v seznamech, menu apod. Jsou umístěny v pravé spodní části klávesnice, mezi 
alfanumerickou a numerickou klávesnicí.

NumLock, ½ Klávesa  <NumLock>,  přepínací,  mění režim číslic u bloku s čísly na pravé 
části klávesnice na kurzorové klávesy a zpět, indikace světelnou diodou.
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<Ctrl>+<klávesa> – znamená současný stisk klávesy <Ctrl> a uvedené klávesy, např.  <Ctrl>+<C> 
znamená  nejdříve  stisknout  klávesu  <Ctrl>,  podržet  ji  stisknutou  a  k  ní  stisknout  klávesu  <C>. 
Podobné ovládání může být uvedeno pro klávesy <Shift> a <Alt>.

Současný stisk  <Ctrl>+<X> smaže (vystřihne) označený text a uschová jej v systémové schránce, 
<Ctrl>+<C> uschová označený text v systémové schránce a ponechá jej beze změn, <Ctrl>+<V> vloží 
na místo kursoru uschovaný text ze systémové schránky, případně jím nahradí text, který je právě 
označen.  Systémová schránka uchovává jen jednu hodnotu a může sloužit k výměně textu s jinými 
programy.

Je potřeba rozlišovat od postupného stisku několika kláves, tedy stisk jedné, poté uvolnění a stisk další 
v pořadí. Např. klávesa <Alt> (samotná znamená posun do menu) a poté např. klávesa <S> (posune 
kurzor na volbu menu, která má jako horkou klávesu nastaveno písmeno S jako soubor, samozřejmě, 
je-li taková k dispozici). 
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10.2 Příloha 2 – Základní akce s myší

Myš je základní ovládací prvek operačního systému, umožňuje provádět prakticky všechny 
akce (kromě psaní textu), usnadňuje ovládání graficky orientovaných aplikací. Pohybujeme-li myší po 
podložce, pohybuje se po obrazovce tzv. ukazatel  myši, kurzor (Cursor) – malý obrázek, obvykle 
šipka, nad textem svislá čárka, nad odkazem symbol ruky se vztyčeným ukazovákem, při provádění 
akce  na  pozadí  (zaneprázdněn)  přesýpací  hodiny.  Kurzor  neukazuje místo,  kam  se  bude  psát, 
kliknutím se ale na toto místo přemístí.

symbol odkazu, kliknutím je provedena další činnost (spuštění, odhlášení),

symbol činnosti programu (zaneprázdněn),

I-ukazatel výběru textu, při pohybu nad textovými poli,

po změně tvaru kurzoru na obousměrnou šipku, stiskem levého tlačítka myši a tahem myší ve
směru šipky doleva (doprava) lze měnit pozici nebo velikost objektu,

po změně tvaru kurzoru na obousměrnou šipku, stiskem levého tlačítka myši a tahem myší ve
směru šipky nahoru (dolu) lze měnit pozici nebo velikost objektu,

po změně tvaru kurzoru na obousměrnou šipku, stiskem levého tlačítka myši a tahem myší ve
směru šipky zleva nahoře doprava dolu (zprava dole doleva nahoru) lze měnit pozici nebo
velikost objektu, při umístění ukazatele myši v levém dolním rohu má obousměrná šipka sklon
doprava ( / ),

po změně tvaru kurzoru na kříž s šipkami po stisku (a držení) levého tlačítka myši na horní 
liště okna lze okno přemístit,

symbol pro zvětšení (zoom in),

symbol pro zmenšení (zoom out).

Základní akce s myší (mouse actions) jsou:
● Pohyb – pohyb myši po podložce, nestačí-li podložka rozsahem, je potřeba nazdvihnout myš tak, 

aby se nedotýkala podložky, a přemístit ji na jiné místo podložky, nejlépe na protilehlou stranu.
● Ukázání  (Point) –  posunutí myši po podložce tak, aby se kurzor dostal nad nějaký objekt na 

obrazovce (ukázání myší na objekt), pohyb myši je ukončen. Na samotné ukázání kurzor myši 
může reagovat svoji změnou (svislá čárka, šipka, ruka, hodiny).

● Kliknutí (Click) – tímto termínem se rozumí jedno krátké stisknutí následované uvolněním levého 
tlačítka myši s kurzorem myši nastaveným na nějakou značku nebo plochu v okně (po ukázání 
myší na objekt), též se používá pojem klepnutí myší. V průběhu stisku s myší nepohybovat! Stisk 
pravého tlačítka myši na objektu ukáže jeho vlastnosti.

● Dvojité kliknutí (Double Click), „dvouklik“ – tímto termínem se rozumí stisknout levé tlačítko 
myši dvakrát krátce. Též se používá pojem poklepání myší nebo poklikání. V průběhu dvoukliku 
s myší nepohybovat, jinak bude akce systémem vyhodnocena jako dva rozdílné stisky, nebo jako 
stisk s tažením!

● Uchopení a tažení myší (Drag and Drop) – uchopením prvku (objektu) je myšleno najetí myši 
nad něj, stisk levého tlačítka myši a jeho následné držení. Tažením nazýváme následný pohyb 
myši se stále stlačeným levým tlačítkem a po dosažení žádané cílové pozice uvolnění tlačítka 
myši. Používá se např. při práci s posuvníkem.

● Dva stisky pravého tlačítka,  stejně jako současný stisk levého a  pravého tlačítka myši  nemají 
obvykle smysl žádný.

● Kolečko mezi tlačítky slouží k tzv. rolování (posouvání nahoru a dolu, nebo doleva a doprava).

Verze 1.05 / 17.5.2006 Příloha 2 – Základní akce s myší strana: 45/47



FOXINUS solutions s.r.o. Mozilla Thunderbird Uživatelská příručka

Ovládání oken pomocí myši:
● zavření okna – okno lze zavřít i stisknutím      v pravém horním rohu (nedoporučujeme používat),
● minimalizace okna – okno se minimalizuje stisknutím       v pravém horním rohu,
● maximalizace okna – okno se maximalizuje stisknutím       v pravém horním rohu,
● přesun okna – nastavením kurzoru myši na horní okraj, stiskem levého tlačítka myši (změna 

tvaru kurzoru na kříž s šipkami) a následně tahem myší,
● přesun okna do popředí – nastavením kurzoru na horní okraj a stiskem levého tlačítka myši,
● zmenšení nebo zvětšení okna – nastavením kurzoru na okraj okna, po změně tvaru kurzoru na 

obousměrnou šipku (viz obrázky v kapitole 10.2 Příloha 2 – Akce s myší), stiskem levého tlačítka 
myši a tahem myší ve směru, kterým má okno změnit rozměr, okno následně změní rozměr podle 
směru tahu myší. Pro maximalizovaná okna se musí nejdříve použít tlačítko <Obnovit>     .

Ovládání záznamů v boxu (seznamu) pomocí myši:
● výběr položky – kliknutí myší na vybranou položku, položka změní barvu podkladu na modrou,
● výběr více položek – kliknutí myší na první vybranou položku, stisknutí klávesy <Ctrl>, kliknutí 

na  další  požadovanou položku za  současného držení  klávesy  <Ctrl>,  další  položky je  možné 
přidávat  bez  ohledu na  jejich  pořadí  v  seznamu,  vybírané  položky  mění  barvu  podkladu na 
modrou,

● výběr intervalu položek – kliknutí myší na první vybranou položku v intervalu, položka změní 
barvu podkladu na modrou, stisknutí klávesy <Ctrl>, kliknutí na poslední položku požadovaného 
intervalu za současného držení klávesy  <Ctrl>, celý interval položek změní barvu podkladu na 
modrou.

Obecně – klepnutím myší objekty označujeme pro další zpracování, poklepáním objekty spouštíme 
nebo otevíráme, tažením objekty přemísťujeme.
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11 Kontakty

Přejeme  vám  snadnou  a  příjemnou  práci  s  příručkou  pro  nastavení  poštovních  klientů. 
V případě jakékoli nejasnosti nebo závady (u připojení od FOXINUS solutions s.r.o.) se s námi můžete 
spojit na této adrese:

FOXINUS solutions s.r.o.
Gočárova 806 AVION 
Hradec Králové 2 
500 02

Stacionární telefon (VoIP): +420.493814321

Mobil: +420.724308373

Mobilní fax: +420.602103435

Informační e-mail: info@foxinus.cz

Zpracoval: Petr Weisbauer - analytik
Ing. Miroslav Haltuf – analytik

Schválil: Pavel Chovančík – vedoucí projektu

Datum vytvoření: 23.2.2006

Verze příručky: Verze 1.05
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