
3. 

Myš – práce s myší, spouštění aplikací 

Myš – je polohovací zařízení (hardware) – usnadňuje nám práci s PC. 

Obvykle má dvě tlačítka (levé a pravé tlačítko) a jedno polohovací kolečko. Každé 

tlačítko má svoje použití. 

1. Levé tlačítko – označujeme objekty v PC (1x kliknout) 

2. Levé tlačítko – spouštíme programy – „otevíráme“ (2x kliknout) 

3. Pravé tlačítko – vlastnosti objektů (1x klik) 

4. Rolovací kolečko – posun nahoru a dolů, zvětšování/zmenšování (CTRL + 

kolečko) 

Vlastnosti myši lze nastavovat – „nastavení myši“ – rychlost posunu, rychlost 

dvojkliku, nastavení pro praváka a leváka. 

Akce s myší ve Windows: 

1. Posun oken a objektů 

„DRAG AND DROP“- označíme levým tlačítkem (1xklik) – držíme a posouváme okno 

nebo objekt. 

2. Zvětšování / zmenšování oken 

Uchycením dolního pravého rohu okna se okno zvětšuje – kliknu a držím při posunu 

myši rukou. 

3. Spouštění programů – 2x rychlé kliknutí na ikonu programu 

4. Ovládání oken 

 

 

 

 

 

 

Zavírání okna 

(zkratka ALT+F4) 

Maximalizace na celou 

obrazovku/ minimalizace do okna 

Minimalizace na lištu 
hlavního panelu 
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