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1 Skype, co to je?
Položili jste si stejnou otázku? Pak je následující text urþen právČ pro Vás!
Skype je poþítaþový program sloužící ke komunikaci mezi uživateli
poþítaþĤ v síti internet a k volání na klasická telefonní þísla. Hlavním cílem
je již zmiĖovaná hlasová komunikace.
Program umožĖuje následující hlasové služby:
x

volání z poþítaþe na poþítaþ (zdarma),

x

skupinový hovor více úþastníkĤ (zdarma),

x

volání z poþítaþe na mobilní telefon þi pevnou (zpoplatnČno),

x

náhrada pevné linky – vlastní telefonní þíslo pro pĜíchozí hovory
(zpoplatnČno),

x

hlasová schránka (zpoplatnČno).

Další možnosti programu jsou:
x

videokonference (zdarma
pĜipojenou kameru),

-

zúþastnČní

musí

mít

x

posílání SMS zpráv na mobilní telefony (zpoplatnČno),

x

posílání textových zpráv mezi poþítaþi, tzv. chat (zdarma),

x

další funkce pomocí tzv. rozšíĜení (napĜ. záznam hovoru).

k poþítaþi

V jednotlivých funkcích je uvedeno, zda je služba zpoplatnČna þi zdarma.
ZjednodušenČ lze Ĝíci, že zdarma jsou veškeré služby, které jsou pouze
v rámci internetu (tj. pouze mezi poþítaþi). Naopak zpoplatnČny jsou
všechny ostatní, které jsou nČjakým zpĤsobem napojeny na stávající
telefonní pĜístroje (mobil, pevná linka).
Ceník a podrobnČjší informace o programu jsou dostupné na stránce
www.skype.com
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2 Instalace programu
Instalace není složitá, ale zaþáteþníkĤm bych doporuþil provádČt ji
s nČkým zkušenČjším (mohou se vyskytnout problémy, které si vynutí
„nestandardní postup“).
Získání instalaþního souboru – stažením
www.skype.com nebo z instalaþního CD.

z internetové

stránky

SpuštČní souboru a vyplnČní dvou obrazovek (viz. obrázky 1, 2). Na první
je tĜeba zaškrtnou, že souhlasíte s podmínkami. Na druhé obrazovce
doporuþuji Neinstalovat zdarma Google Toolbar, protože tato
„pomĤcka“ je anglicky a navíc „ošklivČ“ zasahuje do Vášeho prohlížeþe
internetu!

Obrázek 1: Instalace, 1. krok

Obrázek 2: Instalace, 2. krok

Pokud instalace probČhla úspČšnČ spustí se úvodní okno (viz. kapitola 4 –
registrace nového uživatele).
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3 Spuštění programu – úvodní obrazovka
Pokud máme na poþítaþi nainstalovaný program Skype, mĤžeme ho
spustit nČkolika zpĤsoby. Nejjednodušší je nalézt na hlavní nástrojové
lištČ v systémové oblasti ikonu programu Skype (viz. obrázek níže).

Obrázek 3: Ikona Skype na hlavní lištČ a hlavní okno aplikace
Ikona mĤže vypadat i jinak než-li na našem obrázku. Vše záleží
na nastavení programu a stavu, ve kterém se program právČ nachází.
MĤžete se setkat s následujícími ikonami (jejich význam vysvČtlíme
v dalších kapitolách):

Obrázek 4: Alternativní zobrazení ikony podle stavu
Pokud ikonu na lištČ nenajdeme, znamená to, že program není spuštČn
nebo nainstalován. MĤžeme tedy zkusit spustit program pĜes tlaþítko
Start -> Programy -> Skype -> Skype.
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Když se Vám nepodaĜí spustit program ani tímto zpĤsobem, tak program
pravdČpodobnČ není na poþítaþi nainstalován a bude tĜeba jej
nainstalovat.
Podle stavu ikony na systémové lištČ bude vypadat i obrazovka programu.
Pokud program spouštíte po nČkolikáté, objeví se obrazovka s kontakty,
pokud poprvé objeví se obrazovka s možností zadat stávající uživatelský
úþet nebo vytvoĜit nový (náš pĜípad).
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4 Registrace nového uživatele
Po prvním spuštČní se nám objeví obrazovka umožĖující výbČr uživatele.
Pokud již máte registrované uživatelské jméno, staþí ho zadat vþetnČ
hesla do kolenek na obrazovce a potvrdit tlaþítkem PĜihlásit se
(viz. obrázek 5).
Zatržená volba PĜihlásit mne pĜi spuštČní Skype je vhodná
na domácím poþítaþi, naopak pokud se pĜihlašujete z veĜejnosti
dostupného poþítaþe je vhodné ji nezaškrtávat (a pĜihlašovat se znovu pĜi
každém spuštČní). Pro domácí poþítaþ je také vhodné zatrhnout Spustit
Skype pĜi startu poþítaþe. ObČ pĜedvolby dohromady zpĤsobí, že jste
kdykoliv pĜi spuštČní aktivní ve stavu On-line (

).

Klepnutím na Nemáte Skype jméno? spustíte registraci nového uživatele
(viz. obrázek 6). Celá registrace netrvá dlouho – na nČkolika pĜehledných
obrazovkách staþí vyplnit informace o sobČ a odsouhlasit podmínky
používání služby. Pokud chcete ostatním uživatelĤm umožnit snadné
vyhledání Vašeho kontaktu, vyplĖte co nejvíce údajĤ, pokud chcete zĤstat
annonymní, vyplĖte jen nejnutnČjší (smyšlenými údaji). Osobní údaje
mĤžete þasem zmČnit, pĜípadnČ opravit (Skype jméno pouze registrací
nového úþtu!).

Obrázek 5: Úvodní
obrazovka Skype

Obrázek 6: Založení nového
uživatelského úþtu

Pokud budete potĜebovat založit nový úþet nebo se pĜihlásit na jiném
poþítaþi, kde už Skype bČží a je pĜihlášen na jiného uživatele, mĤžete
úvodní obrazovku vyvolat i pĜes menu Soubor - > Odhlásit se.
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5 Po pőihlášení
Po úspČšném pĜihlášení se Vám objeví hlavní okno aplikace. To je
rozdČleno na nČkolik þástí:

Hlavní nabídky menu

Informace o úþtu / událostech
Záložky nejpoužívanČjších akcí

Údaje z aktivní záložky
--------------------------------------(zde jednotlivé kontakty adresáĜe)

(místo pro zadání telefonního þísla)
(telefonní ovládací prvky)
Stav úþtu / Poþet uživatelĤ Online

Obrázek 7: Hlavní okno aplikace
Pokud jste se pĜihlásili poprvé bude obrazovka vypadat stejnČ, ale nebude
obsahovat kontakty. S tČmi se nauþíme pracovat v další kapitole. JeštČ
pĜed tím si však nastavíme pracovní stav úþtu (ikona v levém dolním rohu
aplikace nebo na pracovní lištČ). MĤžeme vybírat z následujících možností:

NepĜipojen k síti - neumožĖuje pĜijímat/odesílat hovory ani text
PĜipojen k síti - standardní aktivní režim
PĜipojen k síti – pobídka „zavolej mi“ i pro neznámé uživatele
PĜipojen k síti – „Jsem doma, ale nepracuji na poþítaþi“
PĜipojen k síti – „Nejsem doma“
PĜipojen k síti – „Mám jinou práci, nechci telefonovat“
Pro ostatní jako Offline, ale mohu pracovat s programem

Obrázek 8: Nastavení pracovního režimu programu Skype

strana 6

6 Kontakty a jejich správa
Samotný program by nám byl k niþemu, pokud bychom nemČli s kým
komunikovat. Ukážeme si tedy jak.

6.1 Vyhledání a pőidání kontaktu
Vyhledávací okno zobrazíme z menu Kontakty -> Hledat Skype
uživatele. Vyhledávat mĤžeme podle skuteþného jména, Skype jména,
emailu, lokality, vČku þi dalších osobních údajĤ. Zde je ovšem nutné brát
v potaz fakt, že nČkteĜí uživatelé nevyplĖují všechny údaje nebo je
zámČrnČ zkreslují pro získání vČtšího pocitu anonymity þi vytvoĜení
falešné identity! Vyhledávání tak nemusí být vždy korektní. Nejlepší je
tedy situace, kdy známe Skype jméno pĜímo od jeho uživatele.

Obrázek 9: Vyhledání uživatelĤ Skype
Tento zpĤsob pĜidávání kontaktĤ je univerzální, ale ne jediný. Alternativou
je tlaþítko PĜidat kontakt na záložce Kontakty.
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6.2 Podrobnosti o kontaktu a jeho pőejmenování
Pokud máme v adresáĜi více kontaktĤ, mĤžeme se v nich pĜestat
orientovat. Pokud si najedeme nad kontakt myší a stiskneme pravé
tlaþítko, objeví se Volby kontaktu (viz. obrázek 10). Detailní informace
o kontaktu získáme výbČrem volby Zobrazit profil (viz. obrázek 11).

Obrázek 10: Volby kontaktu

Obrázek 11: Profil kontaktu

Nyní, když víme o koho jde, mĤžeme ze stejné nabídky vybrat
PĜejmenovat a kontakt si pojmenovat podle našich pĜedstav (zmČní se
pouze zobrazované jméno v Našich kontaktech).
Další užiteþnou volbou ze stejné nabídky je možnost Blokovat tohoto
Uživatele. Tato volba je užiteþná pokud nás nČkdo „obtČžuje“
a nemĤžeme se ho zbavit. Takový kontakt mĤžeme i jednoduše Odebrat
z KontaktĤ, ale pak nás mĤže i nadále obtČžovat.
Nabídkou Odeslat Kontakty mĤžeme poslat jinému uživateli (vybrané)
kontakty jiných uživatelĤ z našeho seznamu, takže je nemusí pracnČ
vyhledávat.
V horní polovinČ nabídky jsou užiteþné odkazy Zahájit Hovor, Zahájit
Chat…, Odeslat soubor… a PĜidat do Konference. Sám název výstižnČ
napovídá k þemu je možné je využít. My si však v další kapitole ukážeme
i jiné (pĜirozenČjší) zpĤsoby tČchto þinností.
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7 Telefonování
Hlavním cílem programu bylo nahrazení klasického telefonu telefonováním
pomocí internetové sítČ (pĜes tzv. protokol hlasových služeb zvaný VOIP).
Hlavní výhodou tohoto zpĤsobu je cena. Internetové pĜipojení je dnes
dostupné široké veĜejnosti a hlavnČ „zadarmo“ (respektive za malý
mČsíþní poplatek oproti telefonní lince). ýasem pĜibyly další služby jako je
volání na pevné a mobilní telefony (výhodné volání do zahraniþí, protože
platíte pouze „místní hovor“ a zbytek komunikace jde po internetu),
posílání SMS zpráv, konferenþní hovory.
Jak jsem již v minulé kapitole naznaþil cest ke stejnému výsledku je více.
My si pĜedvedeme jen nejpoužívanČjší z nich. Nebojte se ale program
Skype využívat intuitivnČ a experimentovat. TĜeba si oblíbíte jiný zpĤsob,
který Vám bude vyhovovat.

7.1 UskuteĀnění hovoru, konferenĀní hovor
Nejjednodušší cestou, jak uskuteþnit hovor,
je vybrat myší uživatele z AdresáĜe
a dvakrát na nČj poklikat levým tlaþítkem
(alternativou je vybrat a kliknout na zelené
sluchátko, pĜipadnČ na kontaktu vyvolat
nabídku pravým tlaþítkem ze které vyberete
Zahájit hovor (viz. obrázek 12).
Stejným zpĤsobem mĤžete uskuteþnit
i hovor na klasický telefon (pokud ho máte
v kontaktech). Telefonní þíslo mĤžete pĜímo
vyĢukat na klávesnici, kterou získáte
pĜepnutím ze záložky AdresáĜ na záložku
Hovor (viz. obrázek 13).Tento typ hovoru
je placený a lze realizovat pouze pokud
máte nabitý kredit! Postup popíšeme dále
v textu.
Když budete chtít hovoĜit s více úþastníky
najednou, zvolte v hlavním menu nabídku
Nástroje -> Zahájit konferenþní hovor…
Objeví se Vám okno, ve kterém vyberete
úþastníky hovoru a potvrdíte tlaþítkem
Start (viz. obrázek 14).

Obrázek 12:
UskuteþnČní hovoru
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Obrázek 13: Hovor - klasický telefon

Obrázek 14: UskuteþnČní konferenþního hovoru
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7.2 Pőijmutí hovoru - pőíchozí hovor, videohovor, zmeškané hovory
PĜijmutí hovoru je stejnČ intuitivní jako jeho uskuteþnČní. Z reproduktorĤ
se ozve zvonČní, v dolní þásti obrazovky se objeví informaþní okno se
jménem uživatele a tlaþítky
pro pĜijmutí a
pro odmítnutí. Volba je
na Vás.
Pokud máte k poþítaþi pĜipojenou webkameru, mĤžete kdykoliv bČhem
hovoru povolit (a ukonþit) video. Pokud oba volající povolí pĜenos videa
mĤžete Skype použít jako kvalitní videotelefon (viz. obrázek 16).
V pĜípadČ, že zmeškáte nČjaký hovor nebo chcete zjistit, komu jste kdy
volali, naleznete tyto informace na záložce Historie. DĤležité události se
zároveĖ objeví v oblasti údajĤ o uživateli ve formČ þervené vlajeþky
s textem o poþtu nových událostí. Kliknutím na ni se dostanete na kartu
Historie. Poklepáním na jednotlivé zmeškané události vlajeþku odstraníte.

Obrázek16: Videohovor

Obrázek 15: Události
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8 Doplłkové služby
Jak již bylo Ĝeþeno program Skype nabízí kromČ pĜenosu hlasu i další
možnosti. Pojćme se na nČ podívat z blízka.

8.1 Chat - yýměna textových zpráv mezi poĀítaĀi
Pro „dopisování“ þi
výmČnu
textových
zpráv mezi poþítaþi
slouží tzv. chat. Tato
volba
mĤže
být
výhodná v pĜípadech,
kdy je spojení mezi
poþítaþi
nestabilní
(pĜenos
hlasu
je
mnohem
nároþnČjší
na kvalitu sítČ než
pĜenos textu) nebo
pokud
zúþastnČné
strany nechtČjí rušit
své
okolí
svým
hovorem.
Chat
spustíte
z nabídky
možností
kontaktu
(levé tlaþítko myši
nad
kontaktem)
volbou Zahájit chat
… OtevĜe se Vám
okno podobné tomu
Obrázek 17: Chatovací okno
z uvedeného obrázku.
V horní
polovinČ
vidíte pĜíchozí zprávy, v dolní mĤžete psát vlastní text. U vlastního textu
mĤžete Nastavit písmo nebo ho doplnit o Emotikony (obrázky
vyjadĜující náladu pisatele). K chatu mĤžete pĜizvat i další uživatele
pomocí volby PĜizvat další uživatele.

8.2 Odeslání/pőijmutí souboru
Program Skype umožĖuje odeslat a pĜijmout soubor. Vše funguje obdobnČ
jako pĜi uskuteþnČní/pĜijmutí hovoru. Soubor mĤžete odeslat napĜíklad
z nabídky možností u daného kontaktu v záložce Kontakty (levé tlaþítko
myši nad kontaktem) nebo kdekoliv jinde kde najdete ikonku Odeslat
soubor . Pak staþí vybrat požadovaný soubor upĜesnČním cesty jeho
uložení a potvrdit tlaþítkem Odeslat. PĜijmutí funguje obdobnČ – pĜíjemci
se objeví informace o pĜíchozím souboru (název souboru, odesílatel).
Pokud se rozhodne pĜíjemce PĜijmout soubor, musí potvrdit cestu Uložit
jako. Následuje dialog zobrazující informaci o pĜenosové rychlosti
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a zbývajícím þase. Po ukonþení pĜenosu je soubor uložen a je možné s ním
pracovat stejnČ jako s každým jiným lokálnČ uloženým souborem.

8.3 Posílání textových zpráv na mobil
Poslání textové zprávy SMS na mobil lze provést obdobnou cestou jako
odeslání souboru. Jedinou podmínkou je mít zadané mobilní þíslo
u kontaktu (pokud není volba z nabídky kontaktu je šedá a nelze ji využít)
a zároveĖ mít nabitý dostateþný kredit, protože se jedná o placenou
službu. Vlastní odeslání zprávy se odehrává v podobném oknČ jako chat.

8.4 Další možnosti
Program Skype nabízí i další možnosti pro pokroþilé využívání. Jejich
ovládání je stejnČ intuitivní jako používání základních funkcí uvedených
výše. Takže pokud jste zvládli bČžné používání programu ve výše
popsaných bodech nebudou Vám další služby þinit žádné potíže. Mezi tyto
další funkce patĜí:

Obrázek 18: Skype Live

x

Zobrazení skupin uživatelĤ – tuto
volbu využijete pokud máte hodnČ
Skype kontaktĤ a jsou pro Vás
nepĜehledné. Volbu povolíte v menu
Zobrazit -> Zobrazit skupiny
kontaktĤ. Kontakty zaĜadíte do
skupin pomocí voleb u jednotlivých
kontaktĤ v adresáĜi.

x

Hlasová schránka

x

Použití Skype telefonu („atrapa“
mobilního
telefonu
pĜipojená
k poþítaþi pro snazší používání).

x

Skype In – pĜidČlení telefonního
þísla díky kterému mĤžete Váš
telefon použít Váš poþítaþ jako
náhradu pevné linky pro pĜíchozí
hovory.

x

Skype Out – tato služba umožĖí
používat Skype i bez poþítaþe
pomocí
mobilního
telefonu.
Výsledkem
je
úspora
za
telekomunikaþní služby zejména pĜi
mezinárodních hovorech, protože
þást komunikace jde pĜes internet
a Vy platíte pouze 1 nebo 2 „levné“
hovory v místním tarifu místo 1
drahého mezinárodního.
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x

Skype Live – jde o kombinaci konferenþního hovoru a módu Skype
Me. Záložka Skype Live Vám nabídne seznam dostupných hovorĤ
pro libovolné uživatele s uvedením poþtu úþastníkĤ a tématu
hovoru. Staþí jen kliknout a pĜidat se. Službu lze využít napĜíklad pĜi
procviþení konverzace v cizích jazycích (viz. obrázek 18).

x

Další (Ĝada nových vzniká a lze nalézt v sekci Nástroje -> DoplĖky

VČtšina uživatelĤ však bohatČ vystaþí se základními službami!

9 Odhlášení
Pokud používáte Skype jinde než na domácím poþítaþi zvyknČte si
program odhlásit od sítČ (Soubor -> Odhlásit se). Zabráníte tím zcizení
Vaší poþítaþové identity i pĜípadnému zneužití kontaktĤ. Na domácím
poþítaþi se nauþte nastavovat Váš aktuální stav (viz. kapitola 5,
viz. obrázek 6).
Jednou za þas (podle zpĤsobu využívání napĜ. každý mČsíc nebo
þtvrtletnČ) doporuþuji zálohovat Vaše kontakty do souboru pĜes Kontakty
-> RozšíĜené -> Záloha kontaktĤ do souboru… Kontakty jsou sice
standardnČ uložené i na serveru služby Skype, ale jejich smazání pĜi útoku
poþítaþového piráta þi viru nelze nikdy zcela vylouþit.
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10 Problémy a jejich őešení
PĜedem chci upozornit, že pokud se vyskytnou nČjaké problémy, je dobré
se obrátit na zkušenČjší uživatele poþítaþĤ, kteĜí Vám urþitČ rádi poradí.
ýasto tak ušetĜíte spoustu þasu jak sobČ (neúspČšné hledání pĜíþiny), tak
ostatním (napravování všech „pĜehmatĤ“ vzniklých neodborným
odstraĖováním).

10.1 NejĀastější problémy
Mezi nejþastČjší problémy patĜí problémy se zvukem. PĜíþin mĤže být hned
nČkolik. PĜi diagnostice je vhodné využít hovor s druhou osobou (nebo
automatem na zjištČní poruchy, který nahraje 10s vašeho hovoru a pak ho
pĜehraje zpČt). Základní pĜíþinou þasto bývá špatný kabel, špatnČ
zastrþený audio konektor (bývají barevnČ odlišeny a oznaþeny šipkou
podle toho zda se jedná o vstup þi výstup).
Pokud jsou technické prostĜedky v poĜádku nČkdy pomĤže Ovládání
hlasitosti (viz. obrázek). Toto okno vyvoláme pomocí ikony
v systémové þásti pracovní lišty nebo pomocí Start -> Programy ->
PĜíslušenství -> Zábava -> Ovládání hlasitosti. Zde nesmí být
zaškrtnuta volba Zlumit. Pomocí jezdĤ mĤžeme také pĜizpĤsobit
nastavení hlasitosti.

Obrázek 19: Ovládání hlasitosti
Dalším problémem, který se obþas vyskytuje je tzv. zpČtná vazba. Ta
vzniká pokud je vstupní zaĜízení (mikrofon) pĜíliš blízko výstupnímu
(reproduktory) nebo pokud jsou reproduktory pĜíliš nahlas. V praxi se
tento problém projevuje tak, že pĜi hovoru slyšíme (rušivou) ozvČnu toho
co jsme Ĝekli sami. Problém lze pĜizpĤsobit nastavením hlasitosti
Mikrofonu a Celkové hlasitosti u všech úþastníkĤ hovoru. Pokud ani to
nepomĤže doporuþuji na telefonování používat speciální sluchátka
s mikrofonem nebo Skype telefon (u obojího zpČtná vazba pĜi normálním
použití nevzniká).
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10.2 Nastavení chování programu
Nastavení programu vyvoláme pĜes menu Nástroje -> Nastavení …
Nastavení nám umožní zmČnit chování programu, zvuky signalizující
hovor, UpozorĖování na zmeškané hovory, webkameru a další. PĜestože
nastavení není složité a „není“ co zkazit doporuþuji mČnit vlastnosti pouze
za úþasti nČkoho zkušenČjšího.

Obrázek 20: Nastavení programu

10.3 Dobití kreditu pro placené služby
Jak již bylo zmínČno, pro použití nČkterých služeb je tĜeba mít
pĜedplacený kredit. Toto pĜedplacení se provádí pĜes internetový
prohlížeþ, lze otevĜít pĜes menu Soubor -> MĤj Skype úþet -> PĜejít na
stránku MĤj úþet. Jelikož se jedná o elektronický pĜevod penČz
doporuþuji opČt využít pomoci nČkoho blízkého, kdo má s touto transakcí
zkušenosti (a pĜípadnČ i podporovanou platební kartu).
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