
Internetové pojmy - slovník 

Adsense – služba od společnosti Google zprostředkovávající reklamu na internetu 

Banner (prapor/transparent) – většinou obdélníková reklama na webu, často 

animovaná 

Bloatware – software, který má spoustu zbytečných funkcí, které nakonec zhorší 

kvalitu užívání. 

Browser – webový prohlížeč (Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera, …) 

Cache – vyrovnávací paměť. Slouží k rychlejšímu načítání stránky při opakovaném 

užití. Data se nemusí stahovat při každém navštívení. 

CAPTCHA – slouží k rozeznání lidských uživatelů od „robotů“. Chrání servery a 

weby před spamem. 

Cookies – server si uloží určitá data o uživateli, jako například nastavení jazyka, 

obsah nákupního košíku a podobně. 

Driver – ovladače hardware i software, které pomáhají k nastavení vybavení PC 

E-mail – elektronická pošta 

E-shop – elektronický obchod 

Firewall – síťové zařízení sloužící k zabezpečení 

Freeware – program lze používat a šířit zdarma. 

GUI (Graphical User Interface – Grafické uživatelské rozhraní) – prvky na webu 

jako posuvníky, menu a podobně. Často se opakují v rámci celého webu 

Hacker – počítačový specialista s detailními znalostmi fungování systému 

Heatmap – doslova tepelná mapa. Stránka zaznamenává, kudy návštěvníci stránky 

nejčastěji jezdí kursorem myši. Slouží k umisťování reklam, rozložení stránky atd. 

Hoax – falešné poplašné zprávy, šířící určitou myšlenku 

Internet – celosvětová veřejná síť. 

Intranet – vnitřní, neveřejná síť, například v rámci jedné organizace. 

IP adresa – číselný jedinečný název počítače v síti. 



Klíčové slovo – pomáhá k vyhledávání, kdy ke stránkám jsou přiřazena klíčová 

slova, pomocí kterých se poté zobrazí ve vyhledávačích. 

Návštěvnost – číslo zaznamenávající počet uživatelů, kteří navštívili webovou 

stránku. 

Phishing (fishing) – snaha o podvodné získání citlivých údajů 

Pop-up window – vyskakující okna, většinou se jedná o reklamy. Moderní 

prohlížeče dokáží vyskakující okna blokovat. 

Provider – poskytovatel internetu 

Server – počítač, který poskytuje služby jako například hosting internetových 

stránek. 

Sociální síť – propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. 

Spam – nevyžádaný obsah, často se jedná o reklamy. 

Spyware – sledovací program, často se snaží získat citlivá data uživatelů (osobní 

údaje, hesla,…) 

URL – internetová adresa webové stránky. 

Vyhledávač – software, který prochází jednotlivé stránky a poté je zobrazuje 

uživatelům podle zadaných klíčových slov. 

Warez (z wares – zboží) – nelegálně šířená díla, která jsou chráněna autorským 

právem 

Web – síť, neboli souhrn stránek; soustava propojených dokumentů. 

Webová stránka – jedna stránka na webu. 

WWW – World Wide Web – celosvětová síť propojující počítače na celém světě. 

 


