Úvod
Cílem tohoto produktu je poskytnout přehled o programech, se kterými se může každý
z nás při práci na počítači setkat a zároveň je stručně představit.
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1 Přehled běžně používaných programů
1.1 Přehrávání hudby a videa
1.1.1

DSPlayer

DSPlayer je multimediálním přehrávačem (nyní i v češtině), který podporuje široké
spektrum formátů (Wav, WMA, Mp3, AVI [tzn. DivX, XviD a 3viX], MOV, CDA, VOB
[DVD], MID, MPEG, ASF, WMV). Vyniká svou stabilitou a jednoduchým ovládáním.
Možnost nastavení rychlosti přehrávání, odpočet času.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/DSPlayer/download.html

Obr 1: DSPlayer

1.1.2 BSPlayer
Nenápadně vypadající, ale velmi výkonný přehrávač videoformátů. Mimo jiné podporuje
DivX, různě velké a umístitelné okno, titulky a jejich libovolné umístění, zobrazení vždy
na vrchu, změnu barvy atd.
Pro stažení je třeba vyplnit formulář a opsat kód do příslušného políčka:
http://www.slunecnice.cz/product/BSPlayer/download.html

Obr.2: BSPlayer

1.1.3 Winamp
Nejnovější verze slavného programu pro přehrávání různých audio a video formátů,
nejen MP3. Obsahuje i celou řadu nejrůznějších vizualizačních pluginů, které doplňují
přehrávanou hudbu.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Winamp-5/download.html

Obr.3 : Winamp
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1.1.4 Windows Media Player
Program pro přehrávání a správu lokálních i z Internetu vysílaných (streamovaných)
multimedií postavený na technologii DirectShow. Podporuje Real Audio, Real Video, MPEG
1, MPEG 2, MPEG 3 (MP3), WAV, AVI, MIDI, MOV, VOD, AU, Video CD, CD audio,
Quicktime a konečně vlastní Windows Media (dříve NetShow). Pokud pro některý formát
nemáte kodek, pokusí se jej stáhnout z Internetu. Oblíbené klipy je možno přidat
do záložek pro rychlé a snadné přehrání. Hlavní novinky této verze jsou: implementace
kodeků Windows Media 8, vylepšená spolupráce s přenosnými přehrávači, vylepšená
podpora komprimace audio CD na harddisk, seznam internetových rádií vysílajících
ve formátu WMA, podpora playlistů ve formátu MU3, ID3 tagů atd.
Zdarma
ke
stažení:
http://www.slunecnice.cz/product/Windows-Media-Player9/download.html

Obr.4: Windows Media Player

1.1.5 DivX
Nejnovější kodek pro přehrávání videa ve formátu DivX. Je bez problémů kompatibilní
s MPEG-4 a má vylepšenou možnost přehrávání DivX 3.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/DivX-5-Bundle/download.html

Obr.5: DivW

1.2 Kancelář
1.2.1 Adobe Reader
Prohlížeč formátu PDF (Portable Document Format), využijete jej při prohlížení různých
nápověd, manuálů, návodů apod.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Acrobat-Reader/download.html
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Obr.6: Adobe Reader

1.2.2 PDFCreator
Stále robustnější nástroj ke snadnému vytváření kvalitních dokumentů PDF. V systému
vystupuje jako virtuální tiskárna. Každý odeslaný dokument program převede do PDF.
Vhodný pro síťové využití mnoha uživateli a velkou zátěž. Instalace zahrnuje vlastní
PDFCreator, přizpůsobenou verzi knihoven AFPL Ghostscript 8.14, ovladač tisku
a program PDFEnc. Výhodou je velmi snadná instalace a základní uživatelská podpora
komunity.
Vlastnosti:
• vkládání vektorových fontů,
• možnost vložení klíčových slov, titulku a předmětu,
• komprese textu a grafiky dokumentu (TIFF, ZIP, JPEG),
• šifrování dokumentu (až 128bit),
• nastavení uživatelských práv,
• ochrana dokumentu heslem,
• spojování více dokumentů PDF,
• tisk dokumentů do dalších alternativních formátů (TIFF, EPS, BMP, PNG atd.),
• interní konfigurovatelná tisková fronta,
• podpora elektronické pošty,
• dávkový a poloautomatický převod,
• podpora barevného modelu CMYK a přetisku,
• podpora technologie Drag&Drop,
• integrace v kontextovém menu Průzkumníka,
• tisk z příkazového řádku.

Obr.7: PDFCreator
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1.2.3 Total Commander
Program je velmi podobný Norton Commanderu, základní ovládání zůstalo nezměněno,
ale je rozšířeno dalším množstvím užitečných funkcí jako je FTP, komprese a dekomprese
souborů, stahování na pozadí a mnoho dalších.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Total-Commander/download.html

Obr.8: Total Commander

1.3 Práce s fotkami
1.3.1 FotoView
Umožňuje bezztrátové oříznutí JPEG obrázků v nastavitelném poměru v nastavitelné
velikosti, bezztrátovou rotaci po 90° či převracení JPEG obrázků. Program dále podporuje
prohlížení, import a export EXIF a IPTC informací. Možnost kategorizace obrázků se
zápisem poznámek. Možnost automatického vyhlazování zmenšených obrázků, což
v některých případech (především naskenované fotografie) podstatně zlepšuje kvalitu
prezentace fotografií.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/FotoView/download.html

Obr.9: FotoView

1.3.2 DigiAlbum
DigiAlbum je program umožňující vytváření, editaci a zejména prohlížení digitálních alb.
Pomůže vám uspořádat vaše sbírky digitálních fotografií a videí, roztřídit je do kapitol
a prohlížet je v příjemném prostředí v podobě knihy, jejíž vzhled můžete plně přizpůsobit
svým představám. Při prohlížení alba obracíte stránky, pomocí záložek listujete
kapitolami a klikáním na náhledy zobrazujete jednotlivé obrázky a videa. Velikost alba,
barvy a typy fontů, tapety na pozadí stránek či na obálce knihy - vše můžete
jednoduchým způsobem upravit podle své chuti.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/DigiAlbum/download.html
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Obr.10: DigiAlbum

1.3.3 ACDSee Photo Manager
Velmi kvalitní prohlížeč obrázků ve stylu průzkumníka vám umožňuje prohlížet jednotlivé
obrázky nebo celé slideshow, měnit rozměry zobrazení a další množství různých funkcí.
Kompletní nástroj pro administraci a správu obrázků. Podporuje formáty: BMP, DCX,
EMF, GIF, IFF, PCD, JPEG, KDC, PCX, PIC, IMG, PSD, SGI, TGA, PIX, TIFF, WMF (zapisuje
BMP, JPEG, PCX, TGA, TIFF). Podporuje také většinu digitálních fotoaparátů.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/ACDSee-32/download.html

Obr.11: ACDSee Photo Manager

1.3.4 Adobe Photoshop
Kvalitní a profesionální grafický editor vhodný pro laiky i odborníky na práci s grafikou.
Obsahuje nepřeberné množství funkcí a v podstatě vše co můžete potřebovat na práci
z grafikou. Adobe Photoshop je rozšiřitelný pomocí pluginů, obsahuje velké množství
různých grafických filtrů afektů apod.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Adobe-Photoshop/download.html

Obr.12: Adobe Photoshop
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1.4 Osobní a domáci
1.4.1 A+T
Adresář, osobní záznamník, plánovací kalendář, jednoduchý textový editor napojený
na adresář pro psaní dopisů a dokumentů s možností odesílání e-poštou, program
zahrnuje databázi všech obcí v ČR s vyhledáváním obce s poštou a také pošt ve SR,
databáze MPZ vozidel. Databáze křestních jmen s editací rodinných výročí, upozorňování
(měsíční znamení). Evidence přístrojů s údaji o opravách, program pro převody
základních fyzikálních jednotek, časové posuny vybraných světových měst. Obsahuje
program pro sledování osobní váhy, předvolby telefonních čísel, zelené linky, svatební
výročí, zálohování, upozorňování na zálohu, statistika, možnost spouštění při startu,
vyhledávání, tisk, nápověda.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/AT/download.html

Obr.13: A+T

1.4.2 Ancestry (Rodokmen)
Tento databázový program slouží k ukládání informací o vašich předcích. V přehledné
formě si zde uložíte základní informace, jako je jméno, příjmení, datum narození, apod.
ale i informace o manželství, povolání, vzdělání, telefonu, nebo takové věci jako jsou
nascanované fotografie či zvukové záznamy. Program potom vytváří kromě shrnutí
jednotlivých osob (či statistiky celého rodokmenu) vykreslení rodokmenu - tety rodové
vývody či rozrody, apod. Dále můžete vyhledávat různé příbuzenské vztahy, jako je teta,
neteř, bratranec, vnuk, švagr a další potřebné funkce (výročí, HTML stránky, apod.).
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Rodokmen/download.html

Obr.14: Ancestry (Rodokmen)
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1.4.3 Recepty doma
Rychlé přidávání a vyhledávání receptů. Možnost jednoduchého doplnění receptu obrázky
s možností změny velikosti. Velmi snadné ovládání, maximální komfort, praktické využití.
Uživatelsky příjemné prostředí i pro nezkušené uživatele. Vytváření vlastních kategorií
Tisk receptů včetně obrázků. Hodnocení receptů. Plánování jídelníčku na celý měsíc.
Rychlé hledání receptu.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Recepty-doma/download.html

Obr.15: Recepty doma

1.4.4 Faktury
Jednoduše vyhotoví fakturu, dodací list, pokladní doklad bez zvláštních nároků na znalost
výpočetní techniky. Je vhodný pro plátce i neplátce DPH. Pro malé i větší podnikatele
a živnostníky. K dispozici máte neomezený počet samostatných nezávislých řad faktur.
Je možno také vytvářet šablony pro další použití. Tři jazyky formulář faktury.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Faktury/download.html

Obr.16: Faktury

1.4.5 Connection Meter
Univerzální program pro podporu připojení k Internetu prostřednictvím modemu, ADSL,
ISDN, CDMA, GPRS, WiFi, atd. Sledování poplatků za zprostředkování a telefon, podpora
Fair User Policy (pro Internet Expres, UPC Chello, Karneval, Volný ADSL, Tiscali ADSL,
GTS Novera, T-Mobile SK - Rýchly internet, T-Com Sk, Slovanet a ElSat 100% přesnost),
statistiky, ochrana před podvodným přesměrováním tel. linky (antidialer, proti všem
typům dialerů, tedy ne jen těm hloupým), měření datových toků, odesílání SMS, kontrola
nových emailů, upozornění na narozeniny a jmeniny Vašich známých, seřízení času
a mnoho dalšího. Navíc po zaplacení registračního poplatku získáte profesionální podporu
a aktuální registrované, rozšířené, verze na celý rok.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Connection-Meter/download.html
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Obr.17: Connection Meter

1.4.6 Plánovací kalendář
Pracovní kalendář v. 2.0.2 má oproti verzím 1.0.x mnoho změn. Zde si podrobně
vypíšeme rozdíly mezi verzí předchozí a současnou.
Hlavní změna je neomezený počet uživatelů (směn) které se dají v programu nastavit.
Pojem uživatel byl zaveden pro jednotlivé směny. Každý uživatel, který se zadá podle
názvu (jména) má k dispozici jeden Pracovní kalendář a jeden kalendář pro Nepřetržitý
provoz. Veškerá data o uživateli de ukládají do adresáře Program Files / Pracovní
kalendář_203 / Data / *.da3 a jsou volně přenositelná do jiných instalací programu.
Ve verzi 2.0.2. je přidáno zobrazení Dekád, zkvalitnil se tisk, větší počet zadaných dně
dovolené, info o barevné paletě přímo na panelu aj.
Verze 2.0.3. je opět bohatší o další novinky : je zde možno zadat dovolenou na stávající
i příští rok, v nepřetržitém provoze lze zadat čtyřstěnný provoz v cyklu až 8 týdnů,
možnost zobrazit státní svátky v nepřetržitém provoze, změna počítání dekád, možnost
zadat kromě pravidelných i nepravidelné termíny a další vymoženosti.
Univerzální plánovací kalendář. Možnost zobrazit běžný i libovolná nepřetržitý provoz.
Nastavení pracovní doby, dovolených, hlídání termínů, tisk kalendáře atd.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Pracovni-kalendar/download.html

Obr.18: Plánovací kalendář

1.4.7 WinZip
Program pro práci s mnoha druhy archivů, má velmi jednoduché ovládání a je lehce
pochopitelný. Nejnovější verze, obsahuje mnoho užitečných vylepšení oproti verzi 7.0.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/WinZip-32/download.html

Obr.19: WinZip

strana 9

1.4.8 Nero
Velmi oblíbená sada nástrojů umožňující vypalování a zálohování CD a DVD nosičů. Sada
obsahuje nástroje pro vypalování nosičů, editaci a úpravu video souborů, zálohvání DVD
a CD nosičů na pevný disk, vytváření obalů na CD/DVD a další zajímavé nástroje
usnadňující a vypalování. Kromě toho obsahuje také přehrávač multimediálních souborů.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Nero/download.html

Obr.20: Nero

1.4.9 Google Earth
Skvělá 3D mapa světa složená z družicových snímků. Po spuštění je nastaven základní
pohled na celou zeměkouli, se kterou lze různě otáčet a přibližovat ji pomocí myši.
Na mapě je možné volitelně zobrazit kromě měst i různé objekty, jako například hotely,
banky, lékárny, letiště, nemocnice a mnoho dalších. Při přibližování se mapa postupně
zaostřuje. Rychlost zaostřování je závislá na rychlosti připojení k Internetu, protože
program si automaticky stahuje potřebná data.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Google-Earth/download.html

Obr.21: Google Earth

1.4.10 DESETI PRSTY v.5 - psaní všemi deseti prsty
Výuka psaní všemi deseti na klávesnici. Program pro výuku psaní všema deseti prsty
na stroji / počítači. Program nabízí zajímavou výukovou metodu, která urychlí vaše učení.
Výukové lekce se generují vždy podle vašich výsledků. Lekce je vždy jiná a tím je výuka
kvalitnější. Pokud lekci nezvládnete, pak je při dalším pokusu kladen důraz na chybná
slova.
V programu si můžete nastavit mnoho prvků, které vám pomůžou s výukou. Jako
například metronom, pomocnou klávesnici, pomocné ruce, výuka podle barev, ukazatele
rychlosti a chybovosti atd.
Deseti prsty v. 5 navazuje na úspěšnou verzi 4 a je výsledkem mnohaletých zkušeností
s výukou psaní všemi deseti na stroji / PC.
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Program nabízí výuku psaní všemi deseti pro českou, numerickou, neměckou, anglickou,
slovenskou, švýcarskou a ruskou klávesnici. Některé klávesnice jsou povoleny jen pro
verzi Deseti prsty pro Windows XP/2000, protože jen tam lze použít UNICODE (podpora
pro všechny jazykové sady).
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Deseti-prsty/download.html

Obr.22: Deseti prsty

1.5 Jazyky
1.5.1 České a slovenské slovníky
Projekt udržuje všechny dostupné české a slovenské slovníky zdarma. Nyní je
dostupných 21 českých free slovníků a 15 slovenských free slovníků. České slovníky mají
celkem více než 342000 překladů. Slovenské slovníky mají celkem více než 129000
překladů. Dalších 370000 překladů čeká na zkontrolování. Projekt spolupracuje s autory
offline slovníkových aplikací takže všechny překlady je možné používat nejen online, ale
také offline. Kdokoli může přidat nebo opravit překlady.

1.5.2 Překladač Britanik
Překladač Britanik je nástroj pro automatický překlad anglických internetových stránek
do češtiny. Je plně zakomponován do internetového prohlížeče MS Internet Explorer.
Stačí kliknout na tlačítko Britanik na ovládací liště prohlížeče a zobrazená anglická
stránka se během několika okamžiků přeloží do češtiny. Přitom plně zůstane zachována
původní grafická podoba stránky. Program se dá použít i pro překládání souborů
ve formátu HTML uložených na disku počítače.
Zdarma ke stažení: http://www.slunecnice.cz/product/Prekladac-Britanik/download.html

Obr.23: Překladač Britanik
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