
Mozilla Firefox 

 Mozilla Firefox 

 Mozilla Firefox je volný otevřený webový prohlížeč, který se objevil v roce 

2004. 

 Prohlížeč vyvíjí nadace Mozilla Foundation. 

 Prohlížeč podporuje většinu operačních systémů. Pro práci s e-maily lze použít 

program Mozilla Thunderbird. 

 Výhodou Firefoxu je, že umožňuje snadno stáhnout řadu doplňků, které nejsou 

součástí instalace Firefoxu. 

 Množství doplňků je k dispozici i v české verzi. Doplňky lze stáhnout a 

nainstalovat přímo ze stránek Mozilly. 

 Existuje i verze pro mobilní telefony. 

 Oficiální stránky – www.mozilla.com, stránky pro české uživatele – 

www.czilla.cz. 



Mozilla Firefox 

 Mozilla Firefox 

 Prostředí programu je podobné jako u IE. I ovládání je velmi podobné. 

 Při instalaci lze například přenášet nastavení z jednoho prohlížeče do druhého. 

 I zde nalezneme široké možnosti nastavení. 



Opera 

 Opera 

 Opera je velmi rychlý, hardwarově nenáročný internetový prohlížeč vyvíjený v 

Norsku společností Opera Software. Lze jej volně stáhnout z Internetu a 

neomezeně používat. 

 Program je velmi zajímavý například možností zobrazování více stránek v jednom 

okně , možnostmi ovládání klávesovými zkratkami, ovládání hlasem. 

 Pro mobilní zařízení  lze použít  Operu Mobile, nebo Operu Mini. 

 Ovládání programu lze odvodit od předchozích dvou prohlížečů, i když v řadě 

prvků se liší a je jedinečné. 

 Velmi zajímavé jsou možnosti postranního panelu využívající internetovou 

podporu Opera Unite. 

 Program také podporuje naprostou většinu operačních systémů. 

 Stránka programu  –  www.opera.com. České stránky www.operacesky.net. 
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Google Chrome 

 Google Chrome 

 Google chrome je freewarový, volně stažitelný, velmi mladý webový prohlížeč 

od Googlu. 

 Obsahuje obvyklé funkce a možnosti ovládání podobně jako jiné prohlížeče. 

 Svojí rychlostí a malou náročností na hardwarové zařízení se blíží Opeře. 

 Objevil se v roce 2008 a za krátkou dobu získal velké množství uživatelů (asi 

15%). 

 Zajímavá je jeho podpora anonymní práce na internetu nezanechávající stopy v 

historii prohlížení, historii vyhledávání, v souborech. 

 V prohlížeči je vestavěn automatický překladač stránek. 

 Oficiální stránka – www.google.com/chrome.  
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Safari 

 Safari 

 Safari je internetový prohlížeč od společnosti Apple určený pro jejich operační 

systémy a pro produkty .  

 Existuje však i verze pro Windows. 

 Lze jej volně stáhnout a používat. 

 Nalezneme jej na stránkách společnosti Apple – www.apple.com/safari/. 

 U nás jej lze stáhnout například na Slunečnici – www.slunecnice.cz/sw/safari/.  

 Mobilní verze je součástí velmi populárních iPhonů a iPodů.  

 Program nabízí zajímavé ovládání a velmi pěkné grafické prostředí, například u 

zobrazení oblíbených stránek. 

 Bohužel neexistuje česká verze pro PC. 

 I tento program nabízí pestré možnosti nastavení a ovládání. 
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