
Komunikace na Internetu. Skype 

 Skype (skajp) je v současnosti asi nejpoužívanější program pro komunikaci                

přes internet.  

 

 Stejně jako ICQ, Facebook,Google Talk, MSN apod.  patří do skupiny 

programů Instant Messenger.  

 Instant messengery obvykle umožňují chatování mezi dvěma nebo více lidmi.  

 Jejich prostřednictvím  můžete poslat soubor , SMS nebo telefonovat 

prostřednictvím Internetu.  Toto vše umí  Skype. 

 

 Přenos veškerých dat (soubory, chatování i přenos hlasu nebo obrazu) je 

zabezpečen šifrováním. 

 Nejsilnější a nejpoužívanější stránkou Skype je  hlasová komunikace - 

telefonování.  
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skype
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skype


Komunikace na Internetu. Skype 

 Pro telefonování je možné používat reproduktory nebo sluchátka s 

mikrofonem.  

 

 Telefonovat lze navzájem po internetu (hovory mezi dvěma uživateli programu 

Skype jsou úplně zdarma), nebo lze za poplatek provádět hovory ze sítě 

internet na běžné telefony – jak pozemní, tak mobilní.  

 Takovému volání se říka SkypeOut. 

 

 Samotné prostředí programu  je velice přehledné a práce s ním je velice 

jednoduchá. 

 

 Program je ke stažení na http://www.skype.com/intl/cs/home/  v české verzi.  

 

 

http://www.skype.com/intl/cs/home/


Komunikace na Internetu. Skype 

 Aplikaci Skype lze používat v systémech Windows, MAC OS, Linux. 

 

 Program je k dispozici i pro řadu mobilních telefonů (Windows Mobile, 

Android, Symbian), nebo Iphone/Ipod Touch. 

 

 Při kvalitním internetovém připojení lze navázat s protějškem videohovor  (je 

nutno mít k počítači připojenu kameru). 

 

 Přes Skype lze komunikovat dokonce prostřednictvím  některých televizorů 

(Samsung, Panasonic) v kombinaci s připojeným modulem (mikrofon a 

kamera). 

 

 Současná verze programu je Skype 5.1. 

 

 



Skype - ovládání 

 Přihlášení - registrace 



Skype - ovládání 

 Úvodní obrazovka – zobrazují se 

kontakty a možnosti komunikace. 

 Nastavení reproduktorů a mikrofonu 

můžeme otestovat pomocí testovacího 

hovoru.    

 Nabídka Konverzace umožňuje 

odesílání souborů, kontaktů , SMS nebo 

textu - CHAT. 

 Na Skypu si můžeme také zahrát 

hry.(Nástroje/Doplňky). 

 K našemu hovoru lze přizvat i jiné 

účastníky a vytvořit tak konferenci. 

 Kvalitu hovoru můžeme ovlivnit 

úpravou hardwaru. 

 Skype nabízí mnoho dalšich funkcí a 

možností nastavení, takže bude nejlepší 

vše vyzkoušet. 

 


