Asi nejznámějším programem, který slouží pro komunikaci na dálku je Skype. Ten vám
umožní spojit se se svými blízkými a jak přes audio (zvukový záznam), tak i přes video (kde
můžete využít i obraz). Zdarma tak můžete hovořit s kýmkoliv na celém světě, na koho máte
kontakt. Jak to využít vám ukážeme v tomto návodu. Skype můžete využít i na „chatování“
s uživateli bez nutnosti s nimi hovořit přes audio, nebo video. Ale pro tyto účely
pravděpodobně již využíváte jiné programy.
Skype je pro účely audio-hovorů, video-hovorů a chatování zdarma mezi uživateli Skype
účtů. Lze jej použít i při hovor na telefonní čísla, ale tyto hovory jsou již zpoplatněné.
Pro jeho využití je potřeba mít internetové připojení, registrovaný Skype účet a je nutné mít
lidi, se kterými chcete být ve spojení, v kontaktech (znáte jejich uživatelské jméno). Je
nutné, aby i druhá strana splňovala stejné požadavky. Vše v tomto dokumentu najdete.
První krok, který je nutno učinit ještě před samotnou instalací, je samozřejmě stáhnutí
programu a jeho uložení do Vašeho počítače. Skype si můžete stáhnout zdarma přímo na
stránkách www.skype.com, stačí kliknout na nápis „Stáhnout Skype“.
Pokud se vám nedaří program stáhnout, nebo např. nemáte na svém disku dostatek místa
na stažení, klikněte na text pod tímto nápisem, kde je uvedeno „nebo začněte chatovat“.
Umožní vám to komunikovat z vašeho prohlížeče bez nutnosti stažení. V tomto případě
máme vyzkoušený prohlížeč Google Chrome.

Po stáhnutí klikněte rovnou na instalační ikonu Skype. Po povolení spuštění programu na
svém počítači se zobrazí malé instalační okno. V tom se bude odehrávat samotná instalace
programu a případné odstranění jeho předchozích verzí. Není třeba na nic klikat ani nic
potvrzovat. Instalace se po několika minutách sama dokončí, okno se zavře a Vám se na
ploše objeví modrá ikonka Skype.

Pro to, abyste mohli program Skype využívat, potřebujete mít vytvořený účet.
Jak vytvořit nový účet a nalézt své kontakty krok za krokem
1. Samotné spuštění programu pak provedete právě po klikáním na ikonu programu.
Po spuštění se otevře přihlašovací okno. Jestliže ještě účet u Skype založený
nemáte, stačí kliknout na „Vytvořte si ho!“. Pokud jste již Skype dříve používali,
zadejte vaše přihlašovací údaje. Tento postup je stejný, ať jej vyplňujete v aplikaci,
nebo vašem prohlížeči.
Po nastavení zvolte „Další“.
Pokud již účet vytvořený máte, přejděte na krok 11.

2. Je možné si založit účet buď přes e-mailovou adresu, nebo přes telefonní číslo. My
jsme si vybrali variantu přes telefonní číslo, které asi každý má a není potřeba
vytvářet si e-mail.
Po nastavení zvolte „Další“.

3. Po zadání svého telefonního čísla, budete vyzváni pro nastavení hesla, které musí
obsahovat velké písmeno, číslici a speciální znak (jako je např. % nebo *). Pro
jistotu zaškrtněte políčko „Zobrazit heslo“, budete mít jistotu, jaké heslo si
nastavujete.
Po nastavení zvolte „Další“.

4. Poté vyplníte jméno a příjmení.
Po vyplnění zvolte „Další“.

5. Vyplňte i datum a rok narození.
Po vyplnění zvolte “Další”.

6. Poté budete vyzváni k ověření telefonního čísla. Na telefon obdržíte SMS s kódem,
který přepíšete do kolonky ,,Zadejte kód“.
Po vyplnění zvolte „Další“.

7. Po ověření si můžete ke svému profilu přidat fotografii, pokud budete chtít
fotografii přidat, stačí kliknout na ,,Nahrát fotku“ a kliknutím na soubor fotografie
ji přidáte. Pomůže to vašim kontaktům, až si je budete přidávat, nebo se vzájemně
hledat.
Pokud fotografii přidávat nechcete, klikněte na ,,Pokračovat“.

8. Už se blížíme ke konci, už jen vyzkoušíme mikrofon, zda funguje, což poznáte
podle pohybujícího se ekvalizéru od 0 – 10. Můžete i vyzkoušet bezplatný testovací
hovor.
Poté zvolte „Pokračovat“

9. Nakonec vyzkoušíte, zda Vám funguje kamera, což poznáte, že se uvidíte
v rámečku.
Poté zvolte „Pokračovat“.

10. Po kompletním vytvoření účtu, Vás Skype přivítá a nyní je již vše připraveno
k používání.

11. Po přihlášení již můžete začít hledat své kontakty, a to tak, že buď podle jejich emailu, nebo je také můžete najít podle jejich přezdívky.
Vyhledáváte je v kolonce ,,Prohledat Skype“.

12. Pokud zvolíte hledání podle přezdívky.
V případě shody se váš kontakt objeví v položce Adresář Skypu.

13. Po kliknutí na nalezenou přezdívku se Vám napravo otevře okno, kde níže můžete
začít psát zprávu v okně ,,Napište zprávu“.

14. Pokud budete chtít s kontaktem uskutečnit videohovor klikněte na ikonu v
zeleném kroužku. Pokud chcete s kontaktem pouze telefonovat, klikněte na ikonu
v červeném kroužku. A ikona v modrém kroužku slouží pro uložení kontaktu do
adresáře. A nebo můžete jen napsat zprávu, jak jsme zmiňovali v úvodu.

