10.

ICQ a Skype
V kapitole věnované komunikaci na internetu jsme si řekli,
že existuje spousta možností, jak být v kontaktu s ostatními lidmi. Naučili jsme se již používat e-mail a Facebook.
Teď je před námi další kapitola, která nám ukáže, jak můžeme po internetu komunikovat ještě jinými způsoby.

Bude řeč o programech ICQ (to je řekněme takový starší bratříček Facebooku)
a Skype, což je vlastně takový pomyslný videotelefon, s jehož pomocí můžete
s někým telefonovat po internetu a dokonce ho přitom i vidět. Obě tyto možnosti, jak komunikovat na internetu, jsou zdarma a nemusíte za ně platit žádné
poplatky. Nejdříve se podíváme na to, jak používat ICQ.

10.1 ICQ: instalace
Abychom mohli začít komunikovat přes ICQ, musíme nejdříve do počítače tento
program nainstalovat. Instalaci provedeme tak, že si nejdříve najdeme nějakou
stránku na internetu, z níž si můžeme program zdarma stáhnout. My si to nyní
předvedeme například na webové stránce www.slunecnice.cz.

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz

V prohlížeči tedy zadáme uvedenou adresu stránky. Zobrazí se před námi nová
webová stránka s množstvím různých programu ke stažení. My si však ale povšim-
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neme volného okénka v levém rohu obrazovky. Do tohoto okénka napíšeme
„icq“ a stiskneme klávesu Enter.

Obrázek 10.2: Nalezené programy ke stažení

Zobrazí se před námi nabídka programů ke stažení, které mají nějakou souvislost
s ICQ. My si vybereme hned ten první a klepneme na něj jednou levým tlačítkem
myši.

Obrázek 10.3: Stažení programu

Uvidíme nové okno, v němž si hned všimneme odkazu Stáhnout zdarma – na
ten klepneme, začne stahování. Pokud to nebude fungovat, můžeme chvíli počkat
a v dalším okně, které se objeví, klepnout na stáhnout z download slunečnice.cz.
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Docílíme tím toho, že se program stáhne do složky, do které chceme – jak jsme si
to již ukazovali dříve.

Obrázek 10.4: Pokud stahování programu nezačalo, pokračujte zde

V této složce pak vyhledáme ikonu symbolizující ICQ – je to obrázek zelené květiny – a klepneme na něj dvakrát levým tlačítkem
myši.
Zobrazí se před námi úvodní okno instalace s uvítáním a přehledem licenčního ujednání. Klepneme jednou levým tlačítkem myši
na zelený obdélníček s textem Souhlasím.

Obrázek 10.5: Ikona
staženého programu

Obrázek 10.6: Instalace programu

Objeví se před námi nové okno. Zde klepneme jednou levým tlačítkem myši na
zelený obdélníček s textem Nainstalovat.
Nyní se před námi objevuje okno s informací o stavu průběhu instalace.
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Posledním krokem teď už je pouze jenom jedno klepnutí levým tlačítkem myši na
zeleně orámovaný obdélníček s textem Dokončit.

Obrázek 10.7: Možnosti instalace programu ICQ

Obrázek 10.8: Můžeme sledovat průběh instalace

Obrázek 10.9: Instalace je dokončena
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10.2 ICQ: registrace
Po instalaci se před námi objeví „pracovní okno“ ICQ:
v tomto okně budeme za chvilku komunikovat s přáteli.
Povšimněte si prosím, že toto okno má zvláštní obdélníkový tvar, aby nezabíralo na ploše vašeho počítače příliš
mnoho místa.
Povšimněte si prosím dvou prázdných linek: první je označena jako Účet a druhá jako Heslo. To znamená, že do
první linky bychom měli napsat svoje uživatelské jméno
k tomuto programu a do druhé linky bychom pak měli
uvést heslo k tomuto programu. Pokud jste již dříve s ICQ
pracovali, tak prosím prostě zadejte svoje uživatelské jméno a heslo – není to pro vás nic nového. Pokud ale pracujete s ICQ poprvé, tak se budete muset ze všeho nejdříve
zaregistrovat, obdobně jako když jsme pracovali s Facebookem. Klepneme tedy jednou levým tlačítkem myši na
modře znázorněný text Nový? Zaregistrujte se zde.
Objeví se před námi nové okno s registračním formulářem, který budeme vyplňovat stejným způsobem, jako
tomu bylo v případě práce na Facebooku.
Zde je znázorněna ukázka správně vyplněného registračního formuláře. Nyní klepneme jednou levým tlačítkem
myši na OK.

Obrázek 10.10: Pracovní okno
programu

Obrázek 10.11: Registrační formulář
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Obrázek 10.12: Vyplněný registrační formulář

Obrázek 10.13: Dokončení instalace
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Objeví se před námi okno, které nás informuje o tom, že k dokončení instalace je
potřeba přihlásit se ke svému e-mailovému účtu, který jsme při registraci zadali.
Můžeme to provést pomocí jednoho klepnutí levým tlačítkem myši na modře
zvýrazněný text Přejdi na tvůj Seznam účet.

Obrázek 10.14: Potvrzovací e-mail

Objeví se před námi e-mail s níže uvedeným zněním. Klepneme jednou levým
tlačítkem myši na modře zvýrazněný nápis Registraci ICQ je možné dokončit
klepnutím zde.

Obrázek 10.15: Dokončení registrace

Po klepnutí budete přesměrováni na stránky ICQ. To znamená, že registrace byla
úspěšná a můžeme začít naplno využívat možnosti ICQ. Toto nově otevřené okno
uzavřeme jedním klepnutím levého tlačítka myši na křížek umístěný v horním le-
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vém rohu oknu. Objeví se před námi opět úvodní okno ICQ. Zadáme do něj účet
a heslo, které jsme získali při registraci na internetu.

10.3 ICQ: přihlášení
Zde vidíme příklad, jak může takové přihlášení vypadat. Klepneme jednou levým
tlačítkem myši na obdélníček s nápisem Přihlásit. Objeví se před námi okno, které popisuje průběh přihlášení.

Obrázek 10.16: Přihlášení

Obrázek 10.17: Průběh přihlášení

Obrázek 10.18: Náhled programu

10.4 ICQ: komunikace
Otevře se před námi okno, kde je uvedeno naše jméno. Později zde budou uvedeny i kontakty na osoby, s nimiž budete přes ICQ komunikovat.
Klepneme jednou levý tlačítkem myši na ikonu člověka se zeleným znaménkem
plus. Objeví se před námi okénko s možnostmi, jak někoho mezi uživateli ICQ
vyhledat.
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Obrázek 10.19: Hledání kontaktu

Nejrychlejší možností, jak někoho najít, je zapsání e-mailové adresy toho, koho
hledáte, do prázdného okénka pro vyhledávání. Zkusíme si například najít člověka s e-mailovou adresou lalik.m@seznam.cz.

Obrázek 10.20: Hledání kontaktu podle e-mailové adresy

Nyní klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s textem Hledat.
Objeví se před námi výpis nalezených možností. Klepneme dvakrát levým tlačítkem myši na tu správnou.
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Obrázek 10.21: Přidání kontaktu: nalezený uživatel

Obrázek 10.22: Přidání kontaktu do adresáře

Program se nás zeptá, jestli chceme uživatele opravdu přidat.
Klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s textem Přidat.
Přidanému kontaktu byla odeslána vaše žádost o zařazení mezi kontakty. Pokud
s vámi bude druhá osoba chtít komunikovat, odsouhlasí vaši žádost a budete
moci zahájit rozhovor. Princip je stejný, jako když si na Facebooku přidáváte nového přítele.
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Obrázek 10.23: Přidání kontaktu, zařazení do skupiny

Obrázek 10.24: Kontakt by úspěšně přidán!

Jak vidíme na této obrazovce, kontakt jménem Michal Lalík odsouhlasil naši žádost
a byl tedy rovněž přidán mezi naše kontakty. Když na tento nový kontakt najedeme kurzorem myši, zobrazí se před námi okénko, které nabízí různé možnosti, jak
můžeme s naším partnerem komunikovat – pomocí zpráv, pomocí webové kamery a mikrofonu, pomocí SMS, můžeme mu poslat soubor… My si nyní předvedeme způsob nejčastější, což je komunikace pomocí zpráv. Klepneme jednou levým
tlačítkem myši na ikonu obálky, která se nachází při pravém spodním rohu okna.
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Obrázek 10.25: Dokončení přidání
nového kontaktu

Obrázek 10.26: Nový kontakt v hlavním
okně programu

Obrázek 10.27: Okno pro psaní vzkazů
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Obrázek 10.28: Možnosti komunikace

Obrázek 10.29: V dolní části okna je napsaný vzkaz
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Objeví se před námi nové okno, do něhož můžeme napsat nějaký vzkaz.
My zkusíme napsat svému kontaktu například vzkaz: „AHOJ, JAK SE MÁŠ?“ – a klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s nápisem Odeslat.

Obrázek 10.30: Zpráva byla odeslána...

Obrázek 10.31: ...a už tu máme i odpověď

Docílíme tím toho, že zpráva byla poslána našemu kontaktu. Což vidíme i díky
tomu, že zpráva, kterou jsme napsali, se přesunula ze spodního obdélníčku do
horního.
Jak vidíme na obrázku 10.31, náš kontakt nám již napsal odpověď ve znění „AHOJ,
MÁM SE DOBŘE“. Pokud budeme chtít na toto odpovědět a pokračovat tak v komunikaci, postačí, když opět napíšeme do okénka níže naší odpověď a klepneme
jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s textem Odeslat.
Jak vidíte z výše uvedeného popisu, komunikace v IQC je opravdu jednoduchá
a v mnohém si nezadá s komunikací přes Facebook – je to vlastně pouze její obdoba a je pouze na vás, které z těchto dvou variant budete dávat přednost.

10.5 Skype: instalace
Skype je variantou jak Facebooku, tak ICQ. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že
se můžete s osobou, s níž komunikujete, navíc i vidět. Zjednodušeně řečeno jde
o tzv. videohovory.
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Stejně jako v případě ICQ, nejdříve budeme muset program nainstalovat. Opět si
ho stáhneme z internetu, jak jsme si to vysvětlili v případě stažení ICQ.

Obrázek 10.32: Stažení programu Skype

Jakmile je program stažen, spustíme jeho instalaci. Poté, co je program nainstalován, se zeptá na naše registrační údaje. Pokud jste s programem již dříve pracovali, tak prosím zadejte své uživatelské jméno a heslo, pak můžete zažít program
využívat. Pokud pracujete s programem poprvé, musíme si říci pár slov o registraci – tedy postupu, jak získat uživatelské jméno a heslo.

Obrázek 10.33: Přihlášení do programu

10.6 Skype: registrace
Na obrázku 10.33 si prosím povšimněte obdélníčku s nápisem Vytvořit nový
účet a klepněte na něj jednou levým tlačítkem myši. Objeví se před námi registrační formulář, kde budete muset vyplnit svoje jméno, příjmení, heslo, jazyk…
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V podstatě je to obdobný formulář, s jakým jsme se seznámili již v případě registrace na Facebooku a ICQ. Na obrázku 10.35 vidíme vyplněnou první část registračního formuláře.

Obrázek 10.34: Registrace

Obrázek 10.35: Registrace, první část formuláře

Na obrázku 10.37 pak vidíme vyplněnou druhou část registračního formuláře.
Na obrázku 10.38 konečně vidíme vyplněnou třetí část registračního formuláře.
Na konci tohoto formuláře je zelený potvrzovací obdélníček, na který klepneme
jednou levým tlačítkem myši.
Zobrazí se před námi nové okno. V něm si prosím povšimněte dvou možností
nabízených v řádku nad sebou. První nabízí možnost zakoupit kredit na volání do
běžné telefonní sítě. My si označíme tu druhou: Nemám zájem – chci začít po-
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užívat Skype. Následovně klepneme jednou levým tlačítkem myši na zelený obdélníček s textem Pokračovat.

Obrázek 10.36: Registrace, druhá část formuláře

Obrázek 10.37: Registrace, poslední část formuláře

Zobrazí se před námi poslední okno registračního formuláře, kde můžeme najít
nápovědu k používání Skype.

10.7 Skype: přihlášení
Nyní již máme pro Skype svoje vlastní jméno a heslo, které jsme získali při registraci. Oba tyto údaje zadáme do úvodní přihlašovací obrazovky programu – viz
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obrázek 10.42. Nyní klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s textem Přihlásit se.

Obrázek 10.38: Registrace – možnost nákupu kreditu

Obrázek 10.39: Registrace: můžeme začít používat Skype

Zobrazí se před námi okno, které oznamuje, že vše je již téměř hotovo. Nyní již
zbývá jen nastavit webovou kameru, mikrofon a reproduktory, popřípadě sluchátka s mikrofonem, která jsou pro komunikaci přes Skype podle mého názoru
vhodnější. Klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s nápisem Pokračovat. Zobrazí se před námi nová obrazovka s náhledem, který zobrazuje, co
právě snímá naše webová kamera a v jaké kvalitě, jaký máme připojený mikrofon,
jaké používáme reproduktory. Klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s nápisem Pokračovat.

18 Práce s počítačem pro seniory

Obrázek 10.40: Přihlášení – zadejte přihlašovací jméno a heslo

Obrázek 10.41: Přihlášení –nastavení kamery, sluchátek a mikrofonu

Obrázek 10.42: Nastavení kamery, sluchátek a mikrofonu

Zobrazí se před námi další okno s nastavením – tentokrát nám nabízí možnost
vybrat si vlastní uživatelský obrázek. My tento krok zatím přeskočíme a klepneme
jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s textem Pokračovat.
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Objeví se před námi okno, které nás informuje o tom, že náš program je nainstalován, jsme registrovaní, přihlášení – nyní již tedy můžeme naplno začít používat
Skype. Klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s textem Začít se
Skype.

Obrázek 10.43: Nastavení obrázku profilu

Obrázek 10.44: Nastavení je dokončeno

10.7 Skype: práce s programem
Na obrázku 10.48 vidíme pracovní okno programu.
Povšimněte si prosím levého sloupečku a ikony ve tvaru člověka s textem Přidat
kontakt. Klepneme na tuto možnost jednou levým tlačítkem myši.
Zobrazí se před námi okno pro přidání kontaktu. Máme několik možností, jak někoho hledat – podle jména, telefonního čísla, jména používaného v programu
Skype nebo podle e-mailu.
Můžeme zkusit třeba hledání podle jména Skype, které jsme zapsali do nejspodnějšího řádku. Objeví se před námi ikona hledaného kontaktu. Pro její přidání
klepneme jednou levým tlačítkem myši na zelený obdélníček s nápisem Přidat.
Objeví se před námi potvrzení, zda opravdu chceme nalezené osobě zaslat žá-
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Obrázek 10.45: Okno programu

Obrázek 10.46: Přidání kontaktu

dost o přidání do seznamu našich kontaktů. Pokud chceme, můžeme nalezené
osobě zaslat i nějaký vzkaz. Pak klepneme jednou levým tlačítkem myši na obdélníček s nápisem Odeslat žádost.
Objevila se před námi nová obrazovka s informací, že žádost o přidání kontaktu
byla odeslána nalezené osobě ke schválení.
V případě, že je naše žádost schválena, se v sloupečku, který je umístěn při levé
straně obrazovky, zobrazí nový kontakt. Pokud na něj klepneme, tak můžeme
spustit hovor nebo videohovor. Rozdíl je pouze v tom, zda se vzájemně při komunikaci vidíte nebo nevidíte.
Na dalších obrázcích pak můžete postupně vidět, jak taková komunikace přes
Skype vypadá.
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Obrázek 10.47: Hledání kontaktu podle Skype jména

Obrázek 10.48: Odeslání žádosti o přidání kontaktu

Obrázek 10.49: Po odsouhlasení žádosti může být kontakt přidán
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Obrázek 10.50: Skype je připraven k použití

Obrázek 10.51: Vytáčení hovoru

Povšimněte si prosím červeného sluchátka umístěného pod hlavní fotografii kontaktu. Pokud budete chtít probíhající hovor ukončit, postačí, když na toto sluchátko klepnete jednou levým tlačítkem myši.
Na obrázku 10.57 vidíme, jak to vypadá, pokud někdo volá nám. Stejně jako to
bývá v případě klasického telefonu, i zde máte možnost hovor přijmout, odmítnout, případně přijmout s videem.
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Obrázek 10.52: Tlačítka pro ovládání hovoru

Obrázek 10.53: Příchozí hovor
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