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Informační technologie



E-mail jak na něj

• Pravidla správného zasílání emailu a jeho příloh



Elektronická komunikace

• Elektronická pošta je základní A nejvyužívanější službou internetu. 
Stejně jako písemná komunikace je i elektronická zpráva doručována 
pomocí adresy. Adresu tvoří jméno schránky do které má být zpráva 
doručena a označení počítače, ve kterém je tato schránka umístěna 
(doména). Obě části spojuje znak @, který je symbolem anglického 
„at“ a má tedy význam u, v, na.



Pravidla adresování e-mailu

• E-mail může být, na rozdíl od klasického dopisu, zaslán na několik 
adres najednou. Kromě adresy adresáta je možné doplnit i další 
adresy do položek „Kopie“ a „Skrytá“.

• Adresát skryté kopie není v hlavičce uvedený. 

• Položky „Kopie“ by mělo být využito v případě, kdy by v písemné 
korespondenci bylo uvedeno „Na vědomí“.



Předmět

• Každý email, který někomu posíláme, se něčeho týká – to, o čem je, se 
označuje jako předmět zprávy. Tento předmět by měl být až na velmi 
výjimečné situace vždy vyplněn. Má to tyto důvody:

• adresát hned tuší, o čem mu píšete a může se na vaši zprávu duševně 
připravit ještě před otevřením

• při další komunikaci se pak dá dohledat dříve odeslaný email na základě 
předmětu

• při nevyplnění emailu může být email některými programy automaticky 
řazen mezi spam

• Předmět začíná velkým písmenem a na konci se nepíše tečka. Nemá být 
příliš obsáhlý. (např. úkol ČJ a NE SDĚLENÍ posílám úkol Čj)



Sdělení v e-mailu

• Vlastní sdělení začíná oslovením. Úprava textu je stejná jako ve všech 
úředních dopisech. Nepoužívá se však dělení slov, ani zarovnání do 
bloku. Doporučuje se jednotlivé odstavce oddělovat mezerou.

• V textu obchodního nebo úředního e-mailu nikdy nesmí být použito 
tzv. úsporné gramatiky (například „o5“ = opět) ani „smajlíků“. Napíše-
li se část textu velkými písmeny, v elektronické komunikaci to 
znamená silný důraz na uvedený text. Celý text e-mailu však nemá být 
psán velkými písmeny, neboť to je podle Neetikety (základní pravidla 
pro komunikaci na internetu) považováno za křik.

• Zpráva se ukončuje pozdravem, za nímž se píše jméno, příjmení a 
funkce odesílatele (třída). 



Sdělení v emailu – co ano co ne

1) Oslovení
• Dobrý den, hezký den apod.
• Nevhodné: vážení!, velevážený pane….
2) Tělo zprávy
• Samotná zpráva o co se jedná – např. v příloze zasílám vypracovaný úkol z 

matematiky
3) Pozdrav
• S pozdravem, S přáním hezkého dne apod.
4) podpis
• Jméno příjmení funkce (u  nás třída)
Opět opakuji jednotlivé části se doporučuje oddělit mezerou!



Ukončení zprávy

• Zpráva se ukončuje pozdravem, za ním vynecháme řádek a napíšeme 
jméno, příjmení a funkce odesílatele (třída). 



Přílohy

• V rámci vlastního sdělení není vhodné zasílat například obrázky, grafy, 
tabulky. Ty by měly být uvedeny v příloze e-mailu. Rozsáhlejší text je 
samozřejmě možné zaslat jako přílohu tj. jako textové soubory, což 
umožňuje klasické uspořádání dopisů – průvodní list a dokument 
v příloze. Díky tomuto uspořádání je možné udržet vyšší grafickou 
úpravu dokumentů, kterou nelze v e-mailovém sdělení provést .



Hoax

• Hoax je fenomén, který byl populární zejména před rozmachem 
sociálních sítí – jedná se o více či méně dobře myšlené rady nebo 
příběhy, které se šíří prostřednictvím emailu a nabádají k rozeslání 
dále. Hoax může vypadat například jako email o jednoruké holčičce, 
která ochrnula po útoku opilce a že Microsoft tento email monitoruje 
a za každé odeslání jí pošle jeden dolar (nebo jiný nesmysl). Pokud 
máte pochybnosti o věrohodnosti takovéto zprávy, je zpravidla 
nejjednodušší zajít na web hoax.cz, který se specializuje na sběr 
těchto zpráv a na potvrzení nebo vyvracení informací v nich 
obsažených. Základní zásadou při obdržení hoaxu je: neposílejte ho 
dále a nešiřte dezinformační kampaň.



Příklad nevhodného emailu

• Chybí předmět zprávy, text, podpis, není vůbec jasné o co se jedná, je 
pouze vložena příloha (adresu odesílatele jsem vymazala)



Správně odeslaný email



Test pravidel písemné komunikace

• Vyplňte krátký test na adrese: 
https://forms.gle/Yq8EiHD2gZLMiTBMA

• Test lze vyplnit i na mobilu

• Připomínám používejte při komunikaci s vyučujícími správnou formu 
e-mailové komunikace

https://forms.gle/Yq8EiHD2gZLMiTBMA

