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SHRNUTÍUMMARY

This  module  is  designed  to  provide  the  user  with  the  necessary  knowledge  related  to

managing digital files. Unit 1 is designed to help the user to distinguish between the different

digital  file formats,  attending to its  intended use and reflected at  the  file extension that

accompanies the file name. Unit 2 is designed to provide to the user with the necessary skills

needed  forto make  perform  basic  digital  files management actions and  file management

applications providers.Tento modul je koncipován tak, aby poskytl uživateli potřebné znalosti

týkající  se  správy  digitálních  souborů.  Lekce  1  pomůže uživateli  rozlišovat  mezi  různými

formáty  digitálních souborů,  zabývá se  jejich  zamýšleným použitm a  odrazem v  příponě

souboru,  která je  připojena k jeho názvu.  Lekce 2  je  navržena tak,  aby uživateli  poskytla

dovednosti potřebné pro základní akce správy digitálních souborů a poskytnuté aplikace pro

správu souborů.

KLÍČOVÁ SLOVAEYWORDS

SouborFile,  dDigitální  souboral  File,  přípona  souboruFile  Extension,  správa  souborůFile

Management,  aplikace  pro  správu  souborůFile  Management  A,  pplication,  File  Sharing

Applicationaplikace pro sdílení souborů 

CÍLE MODULUMODULE OBJECTIVES
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Činnosti Actions / DosaženíAchievements

Osvojení  si  znalost  typů  digitálních  souborů  podle  zamýšleného  použit  a
nezbytných  znalost  pro  provádění  základních  akcí  správy  souborů  v  rámci
různých operačních systémů a aplikací.Acquiring an understanding of digital files
types according to its intended use and the necessary knowledge to perform
basic  file  management  actions  under  different  operative  systems  and
applications.

ZnalostiKnowledg
e

DovednostiSkills
KompetenceComp

etencies

Digitální souborytal Files

Managing Digital FilesSpráva
digitálních souborů

Pochopit různé 
použit formátu 
souboru podle 
zamýšleného 
použitUnderstand 
the different file 
format use 
according to its 
intended use

Základní operace 
pro správu 
digitálních souborů
od vytvoření až po 
odstranění 
souborů.Basic 
digital file 
management 
operations from 
creation creating 
to deleting the 

Určit zamýšlené 
použit digitálního 
souboru dle jeho 

přípony.Identify 
the intended use 
of a digital file 
attending to the 
file name 
extension of it.

Sebejistota ve 
správě digitálních 
souborů, jejich 
organizaci a 
sdílení.Confidence 
in digital file 
management and 
digital files 
organisation and 
sharing activities.



                            

UNITLEKCE 1: Digital files.Digitální soubory. Main typesHlavní typy.

Knowing and differentiating digital filesZnalost a rozlišení digitálních souborů

Cíle této učební lekce pro účastníky jsou: The objectives of this learning unit for the 

participants are:

 Představit jim různé typy digitálních souborů.Introduce them to in the different digital

file types.



 Znát význam různých přípon souborů, které používají nejoblíbenější softwarové 

programy.Understand the meaning of the various file extensions that are in use by 

the most popular software programs.



Co je toWhat is a digital filedigitální soubor

Digitální soubor je počítačový prostředek pro diskrétní záznam dat v počítačovém úložném

zařízení.  Stejně  jako  lze  slova  psát  na  papír,  tak  mohou  být  informace  zapsány  do

počítačového souboru.

Existují různé typy počítačových souborů, určené pro různé účely. Soubor může být navržen

tak, aby ukládal obraz, psanou zprávu, video, počítačový program nebo širokou škálu dalších

druhů dat. Některé typy souborů mohou ukládat několik typů informací najednou.

Pomocí  počítačových  programů  může  člověk  otevřít,  přečíst,  změnit  a  zavřít  počítačový

soubor. Počítačové soubory mohou být znovu otevřeny, upraveny a zkopírovány libovolně

mnohokrát.

Obvykle  jsou  soubory  organizovány  v  systému  souborů,  který  sleduje,  kde  jsou  soubory

umístěny na disku,  a  umožňuje  uživateli  přístup.A  digital  file is  a  computer resource for

recording data discretely in a computer storage device. Just as words can be written to paper,

so can information be written to a computer file.

There are different types of  computer files, designed for different purposes. A file may be

designed to store a picture, a written message,  a video,  a computer program, or  a wide

variety of other kinds of data. Some types of files can store several types of information at

once.
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By using computer  programs, a person can open, read, change, and close a computer file.

Computer files may be reopened, modified, and copied an arbitrary number of times.

Typically, files are organised in a file system, which keeps track of where the files are located

on the disk and enables user access.

Název souboru je název, který se používá k jednoznačné identifikaci počítačového souboru 
uloženého v systému souborů. Různé systémy souborů obsahují různá omezení délky 
souborů a povolených znaků v rámci názvů souborů.A filename (also written as two words, 
file name) is a name used to uniquely identify a computer file stored in a file system. 
Different file systems impose different restrictions on filename lengths and the allowed 
characters within the filenames.

Název souboru může obsahovat jeden nebo více těchto prvků:A filename may include one or 
more of these components:

 hostitel (neboor server)  –  síťové  zařízení,  které  pojme soubor  network  device  that
contains the file

 zařízení  (nebo disk)  -  hardwarové  zařízení  nebo  diskdevice  (or  drive)  –  hardware
device or drive



 adresář (nebo cesta) -  adresářový strom directory (or  path) – directory tree (napře.g.,
/usr/bin, \TEMP, [USR.LIB.SRC], atdetc.)

 filesoubor – základní název souboru base name of the file

 type (formátat neboor příponaextension) – označuje typ obsahu souboru indicates the
content type of the file (napře.g. .txt, .exe, .COM, atdetc.)

 verzesion – revizní nebo generační číslo souboru revision or generation number of the
file



 velikostsize – měřeno v bytech, megabajtech (Mb - 1 milion bajtů) nebo gigabajtech (Gb
tisíc milionů bajtů nebo jeden tisíc Mb)measured in bytes, megabytes (Mb – 1 million
bytes) or Gigabytes (Gb thousand million bytes or one thousand Mb)

 Komponenty potřebné k identifikaci souboru se liší podle operačních systémů, stejně 

jako syntax a formát platného názvu souboru.The components required to identify a file 

varies across operating systems, as does the syntax and format for a valid filename.

Klasifikace přípon souborů podle zamýšleného použitFile extensions classification according

to its intended utilisationuse
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Přípona názvu souboru je identifikátor zadaný jako přípona názvu souboru počítače. Přípona 

označuje charakteristiku obsahu souboru nebo jeho zamýšlené použit. Přípona souboru je 

typicky oddělena od názvu souboru tečkou, ale v některých systémech je oddělena 

mezerami. 

Některé  systémy souborů  implementují  přípony souborů  jako  funkci  samotného systému

souborů a mohou omezit délku a formát přípony, zatmco jiné považují přípony souborů za

součást názvu souboru bez zvláštního rozlišení.A filename extension is an identifier specified

as a suffix to the name of a computer file. The extension indicates a characteristic of the file

contents or its intended use. A file extension is typically delimited from the filename with a

full stop (period), but in some systems it is separated with spaces.

Some file systems implement filename extensions as a feature of the file system itself and

may limit the length and format of the extension, while others treat filename extensions as

part of the filename without special distinction.

Text files formatsFormáty textových souborů

Tento typ souborů obsahuje textové řetězce s nebo bez označení formátu (v závislosti na

typu).  Všechny z nich lze otevřít  nebo konvertovat,  poté  může uživatel  upravit  text nebo

formát a soubor znovu uložit.

Níže  jsou  uvedeny  nejčastější  přípony  souborů  používané  s  textovými  soubory  a

dokumenty.This  type  of  files  contains  text  strings,  with  or  without  format  indications

(depending on thede type). All of them could be opened or converted,   athennd after that

the user can modify modify the text or format, and save the file again.

Below are the most common file extensions used with text files and documents.

 /.doc/ and /.docx /- Microsoft Word filesoubor.

 /.odt /- OpenDocument Writer filesoubor.

 /.rtf/ – Rich Text Format soubor.

 /.tex/ - A LaTeX dokumentocument file.

 /.txt/ - prostý textPlain text file.

 /.wks/ and /.wps/- Microsoft Works filesoubor.

 /.wpd/ - WordPerfect dokcument.
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Spreadsheet files formatsFormáty souborů tabulkových procesorů

Tabulkový procesor je sada tabulek (řádků a sloupců),  které mohou zahrnovat vzorce pro

výpočet  výsledků.  Mohou  být  jednoduché  jako  je  to  u  výpočtů  pro  vyhotovení  faktury,

přidávání daní nebo snižování slev z ceny, nebo extrémně složité, když jsou používány pro

řízení burzy.A spreadsheet is a set of tables (rows and columns) that can include formulas to

calculate results. They could be as simple as the calculations to produce an invoice, adding

taxes  or  detracting discounts  off the price,  or  extremely complicated as  are the used to

control the stock market.

Nejoblíbenější přípony souborů jsou:The most popular file extensions are:

 /.xls/ and /.xlsx/ - Microsoft Excel filesoubor.

 /.ods/ - OpenDocument Spreadsheet filesoubor.

Formáty obrazových souborůImage files formats

 /.bmp/ Windows bitmap je bitmapový obrazový formát, typický pro operační systém

Microsoft Windows. Můžete uložit 24bitové obrázky (16,7 milionu barev), 8 bitové

(256 barev) a méně. Tyto soubory mohou mít kompresi bez ztráty kvality: RLE (Run-

length encoding) komprese.Windows bitmap is a bitmap image format, typical of the

Microsoft  Windows  operating  system.  You  can  save  24-bit  images  (16.7  million

colours), 8 bits (256 colours) and less. These files can be given a compression without

loss  of  quality:  RLE  (Run-length  encoding)  compression.Windows  bitmap  es  un

formato  de  imagen  de  mapa  de  bits,  propio  del  sistema  operativo  Microsoft

Windows. Puede guardar imágenes de 24 bits (16,7 millones de colores), 8 bits (256

colores)  y  menos.  Puede  darse  a  estos  archivos  una  compresión  sin  pérdida  de

calidad: la compresión RLE (Run-length encoding).

 /.tiff/ -  Bezztrátový formát souboru, který lze komprimovat. Tento formát je široce

podporován  napříč  operačními  systémy.  TIFF  je  nejlepší  souborový  formát  pro

archivaci vysoce kvalitních snímků.A lossless file format that can be compressed. This

format is widely supported across operating systems. TIFF is the best  file format for

archiving high quality images.



 /.jpg/  neboor /jpeg/  -  Formát souboru JPG byl speciálně vytvořen pro fotografie a

může obsahovat miliony barev. JPG jsou automaticky komprimovány (můžete zvolit

úroveň  komprese,  aby  odpovídala  vaší  požadované  kvalitě  obrazu),  což  má  za

následek relativně malou velikost souboru při zachování kvality. Z tohoto důvodu jsou

JPG ideální pro používání v e-mailu a na webu. JPG jsou ztrátové, vyřazují informace
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pokaždé,  když  jsou komprimovány.The  JPG  file format was specifically  created for

photographs and can contain millions of colours. JPGs are automatically compressed

(you  can  choose  the  level  of  compression  to  match  your  desired  image  quality),

resulting in a relatively small file size while still retaining quality. For this reason, JPGs

are ideal for email and Web use. JPGs are lossy, discarding information each time that

they are compressed.



 /.gif/ – Bezztrátový a komprimovaný formát souboru, který je preferován pro grafiku,

protože udržuje ostré hrany a čáry. GIFy jsou omezeny na 256 nebo méně barev a

nedoporučují  se  pro  fotografie,  ale  spíše  pro  obrazy  s  plochými  barevnými  poli,

například  kliparty.  GIFy  mohou  být  statické  nebo  animované.The  lossless  and

compressed file format that is preferred for graphics, because it keeps edges and lines

sharp.  GIFs  are  limited  to  256  or  fewer  colours,  and  are  not  recommended  for

photographs, but rather for images with flat fields of colour, such as clip art. GIFs can

be static or animated.

Lossless compression algorithms reduce  file size while preserving a perfect copy of the

original uncompressed image.

Lossy compression algorithms preserve  a representation of  the  original  uncompressed

image that may appear to be a perfect copy, but it is not a perfect copy.

Proprietary: refers to  file formats that require a certain software application to read/

open that  file.  For example, /.psd/ is  the proprietary  file format for Adobe Photoshop

files.Bezztrátové komprimační algoritmy snižují velikost souboru při zachování dokonalé

kopie původního nekomprimovaného obrazu.

Ztrátové  kompresní  algoritmy  zachovávají  reprezentaci  původního nekomprimovaného

obrazu, který se může zdát být dokonalou kopií, ale není to dokonalá kopie.

Proprietární: označuje souborové formáty, které vyžadují, aby určitá softwarová aplikace

tento soubor přečetla / otevřela. Například /.psd/ je proprietární souborový formát pro

soubory Adobe Photoshop.

Formáty zvukových souborů Sound files formats

Pro ukládání a reprodukci zvuku v počítači je zvukový signál z mikrofonu převeden zvukovou

kartou do série čísel v rychlém sledu. Tento proces konverze se nazývá "vzorkování".

 Formát zvukového souboru je formát souboru pro ukládání digitálních zvukových dat

v počítačovém systému. V závislosti na kvalitě výsledku existují dva typy konverzí:To

store and reproduce audio on your computer, the audio signal from the microphone

is converted by the sound card into a series of numbers in quick succession.  This

process of converting is called "sampling".
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An audio file format is a file format for storing digital  audio data on a computer system.

There are two types of conversion depending on the quality of the result: 

 Bezztrátový komprimovaný formát ukládá data na méně místa bez ztráty informací.A

lossless compressed format stores data in less space without losing any information.



Ztrátová komprese umožňuje ještě větší snížení velikosti souboru odstraněním 

některých zvukových informací a zjednodušením dat.Lossy compression enables even 

greater reductions in file size by removing some of the audio information and 

simplifying the data.


Nejoblíbenější  typy  formátů  zvukových  souborů  jsou:Most  popular  types  of  sound  file

formats are:

 /.mp3/ - MPEG Layer III Audio. Jedná se o nejběžnější zvukový formát souboru, který

se dnes používáIt is the most common sound file format used today



 /.wav/ -  Standardní  formát  audio  souboru  používaný  hlavně  v  počítačích  s

WindowsStandard audio file container format used mainly in Windows PCs



 /.wma/ - Windows Media Audio formáat, vytvořenýcreated by Microsoftem

Multimediální souborya files / Video souboryfiles

Formát  video  souboru je  typem formátu  souboru  pro  ukládání  digitálních  video dat  do

počítačového  systému.  Video  je  téměř  vždy  uloženo  v  komprimované  podobě,  aby  se

zmenšila velikost souboru.

 Střih  videa je  umělecký i  technický  proces,  ve  kterém je  sestava  video materiálu

zkompilována a pozměněna z původní podoby tak, aby vznikla nová verze.A video file

format is a type of file format for storing digital video data on  a  computer system.

Video is almost always stored in compressed form to reduce the file size.

Video editing is both an Artistic and Technical process in which a collection of video material

is compiled and altered from its original form to create a new version.
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 Video snímek -  Video je posloupnost akcí tvořených sérií obrazů a každý snímek v

sérii následuje předchozí v časové ose sledu akcí, který má být zobrazen. Tyto statické

snímky se nazývají snímky videa.Video Frame - A video is an action sequence formed

by a series of images, and each image in the series succeeds the previous one in the

timeline of the action sequence to be displayed. These still images are called video

frames. 



 Komprese  videa  je  proces,  při  kterém  se  zkomprimuje  celková  velikost  informací

o videuCompression  of  video  is  a  process  by  which  the  overall  size  of  the  video

information is compacted

 Bezztrátová  komprese  videa  vytváří  na  konci  dekomprese  přesnou  kopii

snímku, který byl původně odeslán na vstup procesu komprese.Lossless video

compression produces, on the decompression end, an exact copy of the image

that was originally submitted at the input of the compression process



 Ztrátová  video komprese  je  založena na  předpokladu,  že  ne všechny informace o

videu  jsou  relevantní  nebo  mohou  být  vnímány  divákem,  proto  jsou  některé

informace  o  videu  během  procesu  komprese  záměrně  vyřazeny.Lossy  video

compression is based on the premise that not all the video information is relevant or

capable  of  being  perceived  by  the  viewer,  therefore  some  video  information  is

intentionally discarded during the compression process



 Kodeky ve video řešeních - termín kodek znamená COder - DECoder. Video kodeky 

jsou hardwarové nebo softwarové prostředky, kterými je video zakódováno a 

dekódováno. Kodek pomáhá zmenšit velikost a odchylky videa použitm kompresní 

operace.Codecs in Video Solutions - The term codec stands for COder - DECoder. 

Video codecs are the hardware or software means by which video is encoded and 

decoded. The codec helps reduce the video stream size and irregularity by applying a 

compression operation on it.


Populární soubory video formátů jsou: Popular Video file formats are:

 /.flv/  -  používá se k poskytování digitálního video obsahu (např. televizních pořadů,

filmů  atd.)  přes  internet  pomocí  Adobe  Flash  Playerused  to  deliver  digital  video

content (e.g., TV shows, movies, etc.) over the Internet using Adobe Flash Player
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 /.gif/ - lze použít pro malé animace a filmové klipy s nízkým rozlišenímcan be used for

small animations and low-resolution film clips



 /.avi/ -  zaveden společnost Microsoft v listopadu 1992introduced by Microsoft in

November 1992



 /.mp4/ -  nejčastěji  se používá pro ukládání videa a zvukumost commonly used to

store video and audio 
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Komprimované formáty souborů Compressed file formats

Komprimovaný soubor je  výstupem zpracování  standardního souboru (obvykle textového,

grafického,  zvukového  nebo  video  souboru)  prostřednictvím  komprimačního  algoritmu

k vygenerování  dalšího  souboru  menší  velikosti.  Tato  akce  je  užitečná pro  ukládání  nebo

sdílení  souborů.  Obsah  komprimovaného  souboru  můžete  používat  až  poté,  co  soubor

dekomprimujete (hovorově „rozbalíte“ soubor) a soubory nebo složky (nebo obojí), které jste

vy nebo kdokoli  komprimovali,  se v počítači  znovu zobrazí  s  původními  názvy souborů a

přípon.  Nejoblíbenější  přípony  komprimovaných  souborů  jsou:A  compressed  file  is  the

output  of  process  a  standard  file  (usually  text,  graphic,  sound  or  video  file),  through  a

compression algorithm, to generate another file smaller in size. This action is useful to store

or to share files. You cannot use the content of a compressed file until you decompress the

file  (colloquially  “unzip”  the file),  and  the files  or  folders  (or  both  of  them)  that  you or

anyone  compressed,  appears  again  on  your  computer  with  its  original  file  names  and

extensions. Most popular compressed files extensions are:

 /.zip/– populární kompresní formátar compression format.  ZIP je formát archivního

souboru,  který podporuje bezztrátovou kompresi  dat.  Soubor ZIP může obsahovat

jeden nebo více souborů nebo adresářů (strukturu složek se soubory uvnitř), které

mohou být  komprimovány.ZIP  is  an archive file  format that  supports  lossless data

compression. A ZIP file may contain one or more files or directories (folders structure

with files inside) that may have been compressed. 



 /.rar/ – Archiv Rar, pro více archivů souborů Rar Archive, for multiple file archive (rar

doto .r01-.r99 doto s01 a tak dáleand so on)

Program File formats (Executable file extensions)Formáty programových souborů (přípony

spustitelných souborů)

 Nejběžnějším spustitelným souborem jsou soubory končící příponou .exe v systémech

Windows. Ostatní soubory se však také mohou spustit samy nebo s pomocí.The most

common  executable    file are  files  ending  with the .exe  file extension  in  Windows

systems. However, other  files can also be run by themselves or with the aid of an

interpreter.

 /.apk/ - soubor balíčku Android package file

 /.bat/ - Batch filesoubor

 /.bin/ - Binárníary filesoubor
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 /.cgi/ neboor /.pl/- Perl script filesoubor

 /.com/ - MS-DOS command filesoubor

 /.exe/ - SpustitelnýExecutable filesoubor

 /.gadget/- Windows gadget

 /.jar/ - Java Archive filesoubor

 /.py/ - Python filesoubor

 /.wsf/- Windows Script souborFile

Tyto soubory nemusíte spravovat, poskytujeme pouze seznam přípon, který vám je pomůže 

rozpoznat a vyhnout se nedobrovolnému odstranění. Odstranit je musíte pouze v případě, 

pokud si myslíte, že obsahují viry nebo malware.You don’t have to manage those files, we 

only provide the list of extensions to help you to recognise and avoid to involuntary delete 

them. You only have to delete them if you think that there are containing viruses or any 

malware.
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UNITLEKCE 2: Managing Digital FilesSpráva digitálních souborů

Správa digitálních souborůManaging digital files

Hlavním cílem této učební jednotky je pro účastníky: The main objectives of this learning 
unit for the participants areis:

 Naučit se základům a správným postupům při správě souboru: vytváření, 

úpravě, konverzi, ukládání, organizování, sdílení a odstraňování souborů.Teach

them in the basics and good practices of file management: creating, 

modifying, converting, storing, organising, sharing and deleting files.



Vytvoření digitálního souboruCreating a digital file

Když pro práci otevřete aplikaci nebo počítačový program, většinou se automaticky otevře

nový soubor. Pokud se neotevře, musíte v nabídce Soubor vyhledat možnost Nový soubor

nebo Nový soubor ze šablony.When you open an application or computer program to work

with it, most of the time automatically opens a new file. If it does not open, you have to look

for the option New File or New File from the template in the File menu.

Jméno,  se  kterým  bude  dokument  otevřen,  bude  standardně  Soubor1,  Excel1,

Prezentace1 atd., v závislosti na programu, ve kterém nový soubor vytváříme. Tento

název můžeme kdykoliv přizpůsobit volbou Uložit jako v nabídce Soubor, kde budeme

požádáni o název, s nímž chceme soubor uložit a místo, složku, kde to chceme uložit

(viz níže sekce ukládání souborů).The name with which the document will be opened

will  be by default  File1,  Excel1,  Presentation1,  etc.,  depending on the program in

which we are creating the new file. We can customise that name at any time with the

Save As option in the File menu, where you will ask us the name with which we want

to save the  file and the place, the folder, where we want to do it (see below the

section storing files).

Šablona je  formát předdefinovaný programem pro konkrétní  účel,  jako je  faktura,

pohlednice atd. Pokud se rozhodneme použít šablonu, určité prvky, jako jsou okraje,

písmo nebo některé prvky grafické dekorace dokumentu, který chceme vytvořit, se

objeví  předdefinované  a  my  napíšeme  pouze  obsah,  který  chceme.  Tyto

předdefinované prvky,  které šablona obsahuje,  mohou být v dokumentu upraveny

podle našich představ bez ovlivnění šablony. Budeme-li upravovat šablonu, musíme
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otevřít šablonu samotného souboru a uložit provedené změny se stejným nebo jiným

názvem podle naší  volby.A  template is  a  format predefined by the program for a

specific purpose such as an invoice, a greeting, etc. If we choose to use the template,

certain elements such as margins, font, or some graphic decoration elements of the

document that we are going to create will appear predefined, and we will only have

to write the content  that  we want.  Those predefined elements that  the template

incorporates can be modified to our liking in the document, without affecting the

template. If we're going to modify the template, we must open the template file itself

and save the changes done with the same or with another name at our election.

Úprava a uložení digitálního souboruModifying and Storing a digital file

  

Uložit, je volba, kterou musíte vybrat z menu Soubor, abyste uložili práci, kterou jste provedli.

Pokud má soubor název, provedené změny budou standardně uloženy se stejným názvem.

Chcete-li  změnit název nového dokumentu a zachovat starý obsah, musíte zvolit  možnost

Uložit jako a přiřadit nový název souboru; tato akce zachová jak soubor starý, tak nový.Save,

is the option you have to choose from the menu File, to store the work you have done. If the

file has a name, the changes you made will be saved by default with the same name. If you

want to change the name of the new document, preserving the old content you have to

choose the option Save As and assign a new name to the file; this action will maintain both

files the old and the new one.

Uložit jako, je volba z menu Soubor, která umožňuje uložit soubor a změnit název, složku pro

ukládání nebo typ nebo verzi souboru (na tuto akci se podíváme ve větší míře níže, pod sekcí

konvertování souborů)Save As, is the option from the menu File that allows you store the

file changing the name, the storage folder or the file type or version (we will see this action

widely below under the converting files section).

Upozornění:  někdy  jsou  aplikace  nebo  počítače  poruchové,  takže  pokud

pracujete  se  souborem  po  dlouhou  dobu,  pravidelně  ukládejte  svou  práci,

abyste předešli ztrátě dat v důsledku případné poruchy.Warning: sometimes

applications or computers eventually crash, so if you are working with a file

for a long time period, periodically save your work to prevent data loss due

to the eventual crash.
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Organizování digitálních souborůsing digital files

Nová složkaSave, is the option you have to choose from the menu File, to store the work you

have done. If the file has a name, the changes you made will be saved by default with the

same name.  If  you want  to change the name of  the new document,  preserving the old

content you have to choose the option Save As and assign a new name to the file; this action

will maintain both files the old and the new one.

New  folder.  Vytvoření  složky  je  akce,  kterou  musíte  provést,  abyste  do  vašich

zaznamenaných dat vložili  nějaký řád, což zabraňuje chybnému umístění souboru, jakmile

počet souborů začne růst. Dostanete se k němu z menu Soubor pod volbou Nová složka v

programu Správce souborů;  je  to poněkud odlišné,  pokud pracujete  v  systému Windows

(Správce souborů) nebo v systému MacOS (Vyhledávač).Creating a folder is the action you

have to take to put some order in your recorded data, preventing the misplace of files once

your number of fat when files starts to grow, finding something would be a mess.. You reach

it from the File menu under the option New Folder in your File Manager Program; it is slightly

different if you work in a Windows (File Manager), or in a MacOS system (Finder).

PodsložkaSubfolder. Vytvoření  složky(podsložky)  do  jiné  složky.  Stejným  způsobem,  jak

ukládáte fyzické papíry (soubory) do podsložky pořadače a několik pořadačů do kontejneru,

to můžete provést i digitálně pomocí souborů. Musíte pouze otevřít složku a spustit volbu

Nová složka odtud, ve výchozím nastavení bude nová složka vytvořena uvnitř složky, která je

v  daném  okamžiku  otevřena,  ale  můžete  to  změnit  výběrem  jiné  složky,  která  má  být

kontejnerem pro  tu  novou.  Není  problém mít  uvnitř  složky  jak  jednotlivé  soubory,  tak  i

podsložky,  jak  by  to  mohlo  být  i  ve  fyzickém  světě  (míchání  jednotlivých  listů  papíru  s

podsložkami  obsahujícími  skupiny  listů).Creating a  folder  into  another  (subfolder).  In  the

same way that you store physical papers (files) inside a light cart subfolder, and several of

them inside a container folder, you can do it digitally with files. You have to just open a folder

and execute the option New Folder from there, by default the new folder will be created

inside the folder that it is open at that moment, but you can change it selecting a different

folder to be the container of the new one. There is no problem to have inside a folder both

individual files and subfolders, as it could be done in the physical world as well (mixing single

paper sheets with subfolders containing groups of sheets).

Přesouvání nebo kopírování souborů mezi složkami.  Chcete-li  to provést, otevřete složku

kliknutm na soubor (nebo soubory) a vyberte ji nebo přetáhněte soubory do nové cílové

složky. Tato akce standardně přesune soubory z jedné složky do druhé. Pokud chcete vytvořit
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kopii, musíte udělat totéž, ale stisknout klávesu během akce přetažení (klávesa, která má být

stisknuta,  se  liší  v  obou systémech Windows  a  MacOS).  Tímto  způsobem vytvoříte  kopii

vybraných souborů v cílové složce, zatmco původní soubory zůstanou dostupné v původní

složce.Moving or copying files between folders. To do this open the folder click on the file (or

files) to select it or them and drag and drop the files in the new destination folder. This action

by default will move the files from one folder to another. If you want to create a copy, you

have to do the same but pressing a key during the action of drag and drop (the key to be

pressed is different in both systems Windows and MacOS). By doing this, you will create a

copy of the selected files in the destination folder, while the original ones stay available at

the origin folder.

Přesouvání  nebo kopírování  obsahu celé  složky.  Chcete-li  přesunout  nebo zkopírovat  celý

obsah složky, opakujte postup popsaný výše, ale bez otevření složky. Namísto výběru souborů

vyberte  složku  nebo složky  a  postupujte  podle  pokynů pro  přesun nebo vytvoření  kopie

vybrané složky / složek.Moving or copying the whole folder files content. If you want to move

or copy the entire content of a folder, repeat the action described above but without open

the folder. Instead of selecting files, select the folder or folders and proceed as described to

move or create a copy of the selected folder/s.
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KonvertováníConverting a digital filedigitálního souboru

Uložit jakoSave As

Formát souboru můžete převést výběrem dostupných možnost zobrazených v dialogovém

okně Uložit  jako.  Kromě toho,  že  je  možné  určit  název  a  cílovou složku,  je  v  dolní  části

dialogového okna rozbalovací seznam s různými formáty, které lze použít k uložení souboru.

Většinou  se  používá  pro  přizpůsobení  vašeho  souboru  podobným  formátům  s  menšími

změnami  (často  kvůli  novým  verzím  aplikací).  Používá  se  také  ke  konverzi  libovolného

souboru  (textu,  tabulkového  procesoru  nebo  prezentace)  do  přenositelného dokumentu

(přípona .pdf), který může být otevřen kýmkoli, aniž by byl nainstalován program použitý při

jeho vytvoření.You can convert the file format by choosing the available options showed in

the Save As dialogue box. Besides being able to establish name and destination folder, at the

bottom the dialogue box, there is a drop-down list with the different formats that can be

used to save your  file.  It  is  mostly used to adapt your  file to similar formats with minor

changes  (often  due  to  new  application  versions).  Is  also  used  to  convert  any  file (text,

spreadsheet or presentation) in a portable document (.pdf extension), that could be open by

anyone, without having installed the program used in its creation.
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Export/Import

Export souboru. Tato volba se používá, když potřebujete upravit obsah souboru, připravit jej

k použit jiným programem nebo aplikací a provést významné úpravy.Exporting your file. This

option is used when you need to adapt your  files content,  preparing it  to be used by a

different program or application and significant adaptations of it have to be done.

Funguje stejným způsobem, jak bylo popsáno výše v části Uložit jako. Formát exportu byste

měli  zvolit  v  rozbalovacím seznamu,  který  je  obvykle  zobrazen  v  dolní  části  dialogového

okna.It works in the same way that the Save As Option explained above. You should choose

the exportation format at the drop-down list usually shown at the bottom of the dialogue

box.
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Dialogové okno pro export Export dialogue box
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Import souboru. Pokud máte přístup k souboru, který není přímo použitelný vaší aplikací,

např.  pomocí  tabulky  aplikace  Excel,  musíte  ji  před  jejím  použitm  naimportovat.  Pokud

zvolíte možnost Importovat v nabídce Soubor, zobrazí se vám formáty souborů, které mohou

být importovány aplikací (např. Excel), aby bylo možné provést výběr.Importing a file. If you

have  access  to  a  file that  is  not  directly  usable  by  your  application,  i.e.  by  your  excel

spreadsheet, you have to import it before being able to use it. When you choose Import

option at your File Menu, the files formats that can be imported by the application (i.e. excel)

should be shown to you to let you make your choice.

Okno pro výběr možností importu 
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Import options selection box

Komprese souborůCompressing files

Jak jsme vysvětlili v lekci 1, komprese je druhem konverze souboru, jejíž cílem je ušetřit místo

z  hlediska  velikosti  souboru  pro  ukládání, a  zvláště  pro  přenos  souborů  nebo  sdílení
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souborů.As we explained in the unit 1, compression is a kind of file conversion aimed to save

space in terms of file size for storage and specially for file transmission or file sharing.

 

Stačí vybrat položky, které mají být komprimovány (soubory, složky nebo obojí) a pak:You just

have to select the items to be compressed (files, folders or both of them) and then:

 V systémech s In Windows 10 based systems. 
o Compress: Find the file or folder you want to compress. Press and hold the

file or folder (or right-click on the file or folder), select or place the cursor

on Send to, and then select the Compressed folder (in zip).
o Unzip files. Right click on .zip file that you want to unzip (uncompress), and

click on "Extract All"  in context menu. In "Extract Compressed (Zipped)

Folders" dialog, enter or browse folder path where you want  files to be

extracted.Komprese:  Najděte  soubor  nebo  složku,  kterou  chcete

komprimovat.  Stiskněte  a  podržte  soubor  nebo  složku  (nebo  klepněte

pravým tlačítkem myši  na  soubor  nebo složku),  vyberte  nebo umístěte

kurzor na položku Odeslat a vyberte Komprimovanou složku (v zipu).
o Rozbalte  soubory.  Klikněte  pravým tlačítkem myši  na  .zip  soubor,  který

chcete rozbalit,  a  klikněte na "Extrahovat  vše"  v kontextovém menu.  V

dialogovém  okně  "Extrahovat  komprimované  složky"  zadejte  nebo

vyhledejte cestu ke složce, kam chcete soubory extrahovat.

 macOS Sierra. 
o Compress: Control-click the files or folders or tap it using two fingers, then

choose Compress from the shortcut menu. If you compress a single item,

the compressed  file has  the  name  of  the  original  item  with  the

.zip extension.
o Uncompress  (expand)  an  item:  Double-click  the  .zip file.Komprimovat:

Control-klik  na  soubor  nebo složky  nebo  na něj  klepněte pomocí  dvou

prstů a z místní nabídky vyberte příkaz Komprimovat. Pokud komprimujete

jednu  položku,  komprimovaný  soubor  má  název  původní  položky  s

příponou .zip.
o Rozbalit položku: Dvojitý klik na soubor .zip.

Sdílení digitálních souborů Sharing digital files

Sdílení je možnost nabídky Soubor. Pokud zvolíte možnost Sdílení, zobrazí se možnosti sdílení

dostupné  pro  každou  aplikaci  (textový  editor,  tabulkový  procesor  atd.).  Nejpoužívanější

možnost je poslat soubor v původní podobě nebo jako .pdf dokument. Share is an option of

the File  menu. When you select Share the sharing options available for  each application

(word-processor, spreadsheet, etc.) will appear. The most used option ius to send the file, as
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originally is or as a .pdf document. PDF verzi vašeho dokumentu pošlete, pokud chcete, aby

příjemce  dokument  viděl,  ale  chcete  se  vyhnout  změně  obsahu  nebo  formátu.  Pokud

vyberete  možnost  Odeslat  jako  možnost  sdílení,  bude  otevřen  váš  e-mailový  program  a

dokument, který chcete sdílet, bude automaticky připojen k e-mailové zprávě. Musíte přidat

adresu příjemce, danou záležitost a text e-mailové zprávy, pokud chcete.You will send a pdf

version of your document if you want that the receiver could see it but avoiding its content

modification or format changes. When you select Send as the sharing option, your email

program will be open, and the document you want to share will be automatically attached to

an email message. You have to add the recipient address, the matter and the text of the

email message if you want.

Mazání digitálních souborůDeleting digital files
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SmazatDelete.  Odstranit  soubory  budete potřebovat  z  několika  příčin:  nepoužívání,  staré

verze, nevyžádané soubory atd. V programu Správa souborů vašeho počítačového systému

musíte  vybrat  název  souboru  (Průzkumník  souborů ve  Windows  nebo  Vyhledávač  v

MacOS).You will need to delete files by several causes: out of use, old versions, spam files,

etc. You have to select the  filename in the File Administration program of your computer

system (File Explorer in Windows or Finder in MacOS).

Po výběru jednoho nebo více  souborů  nebo celé  složky,  kterou chcete  odstranit,  musíte

vybrat možnost Odstranit nebo přetáhnout vybrané položky do odpadního koše (což je složka

ve vašem systému).After selecting the file, the files, or the whole folder you want to delete,

you have to choose the Delete option or drag and drop the selected items into the waste bin

(that is a folder inat your system).

Trvalé smazáníPermanent deleting. Jak jsme uvedli dříve, smazat znamená umístit soubor do

určité složky počítače (odpadkový koš) a to způsobí, že systém nenajde soubor, protože při

hledání  jej  nevidíte.  Ale  on tam je,  v  odpadkovém koši.  A protože  je  tam fyzicky,  zabírá

prostor ve  vaší  počítačové kapacitě.  Pokud chcete tuto kapacitu  obnovit,  musíte  soubory

odstranit ze složky odpadkového koše. Tato akce definitivně odstraní soubor a tyto informace

nebudete  moci  obnovit  běžnými  prostředky.  Někdy  je  možné  obnovit  data  obsažená  v

souboru některým specializovaným softwarem, ale ne vždy to funguje, takže se ujistěte, že

nepotřebujete obsah souboru před jeho trvalým smazáním.                                           As we

told  said before,  delete means  to  placeput a the  file in a specific folder of your computer

(waste bin) and it  this causes the system to not findseems   the  file doesn’t exist now, as

when because when  you search, you could notcan’t see it. But it is there, inat the waste bin.
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And because it is physically there, it is occupying space at your computer storage capacity. If

you want to recover that capacity you have to delete the deleted  files from the waste bin

folder. This action will definitively delete the  file, and you will not be able to recover that

information by regular means. Sometimes it is possible to recover the file contained datadata

contained in the file with some specialised software, but not always works, so be sure that

you don’t need the file content before permanent deleting it.

Aplikace pro sdílení souborů File sharing apps (cloudový prostor pro sdílení souborůcloud

spaces to share Files). 

Aplikace a služby sdílení souborů pomáhají uživatelům sdílet a přijímat více souborů z jiných

počítačů nebo zařízení prostřednictvím internetu nebo místní sítě. Tato řešení lze použít ke

sdílení různých druhů souborů, například dokumentů, videí a obrázků. Většinou se používají

ke stažení mediálních souborů z internetu a v kancelářských sítch ke sdílení projektových

dokumentů.File sharing apps and services help users to share and receive multiple files from

other computers or devices via Internet or a local network. These solutions can be used to

share various kinds of files, such as documents, videos, and images. They are mostly used to

download media files from the internet, and in office networks to share project documents.

Existuje  několik  poskytovatelů  softwaru,  kteří  nabízejí  bezplatný  nebo  placený  virtuální

prostor v internetovém cloudu ke sdílení  souborů libovolného typu organizujícího sdílené

složky mezi několika uživateli. Postupy jsou stejné jako ty, popsané ve správě souborů, ale

děláte  to  ve  vašem prostoru přiřazeném k aplikaci  pro  sdílení.  Mezi  nejoblíbenější  patří:

Google Drive, Dropbox, Apple iCloud a OneDrive. V sekci Užitečné zdroje tohoto modulu vám

poskytneme odkazy na video tutoriály.There are several software providers that offer free or

paid virtual spaces at the Internet Cloud to share files of any type organising shared folders

between several users. The procedures are the same to the file management described but

doing it  in your space assigned  inat the sharing application. The most popular  ones are:

Google Drive, Dropbox, Apple iCloud and OneDrive. We will provide links to video tutorials of

them at the Useful Resource section of this module.
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EXERCISESCVIČENÍ

ExerciseCvičení 1 Who is whatCo je co?

Procvičováníractising:  Seskupení  souborů  ze  seznamu  podle  jejich  zamýšleného použit  a

přidané přípony Grouping files from a list by its intended use attending to its file extension

Podle jejich použití zkuste tyto názvy souborů seskupit do následujících kategorií:According
to their use try to group this file names under the following categories:

Přidejte vedle názvu souboru kód skupiny, o které si myslíte, že se vztahuje k souboru. Podívejte se na příponu 
souboru a postupujte podle vodítek, které vám může nabídnout název souboru. Mějte na paměti, že vzhledem k
tomu, že se verze programů časem mění, mohou být některé přípony souborů trochu odlišné, ale zaměřené na 
stejné použit.Add beside the filename the code of the group that you think it applies to the file.

Take a look to the file extension and follow the clues that the file name could offer to you.
Remember that due to programs versions change in time, some file extensions could be slightly different but 
aimed at the same use.

Pojďme na toLet´s Go!

Název
souboru

Carnival2017.m

Carinvoice2018.

Doggies.gif

Screensnapshot

Municipality 
request.doc

ChritsmasMelis

Letterofintend1

MusicSXX.ppt

Holidays2016.zi

GlennM.mp3

Aretta.mp4

Decemberbudg
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USE GROUP CODE 

Editable Texts 1 
Pictures/Images 2 
Spreadsheets 3 
Video 4 
Presentations 5 
Music 6 
Compressed 7 
Portable Document 9 

 



                            

Schoolnotice.tx

CertificationMi

Route66.jpg

Januarybudget.

Phonering.wav
CaliforniaState.p

October.avi

Fordmustangpre
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ExerciseCvičení 2 OrderŘád, orderřád, orderřád!

PractisingProcvičování: Vytvoření struktury složek a uvedení každého souboru na své logické

místoCreating the folder structure and putting every file in its logical place

Nejprve se podívejte na různé soubory uvedené na následující  stránce a snažte se zjistit,

k čemu se vztahují. Poté vytvořte název složky pro každou skupinu souborů. Chcete-li rozlišit

nebo  seskupit  několik  souborů  v  rámci  skupiny,  vytvořte  podsložku  s  názvem.  Nakonec

zapište číslo souboru vedle názvu složky nebo podsložky ve stejném řádku. tj.:First of all take

a look at the different  files presented in the next page, trying to figure to what are they

related to. Then create a Folder name for each group of files. If you want to distinguish or to

group several  files within a group, create a subfolder giving it a name. Finally write the File

number beside the folder or subfolder name at the same line. i.e.:

Čísla souborůFile Numbers

Pusťte se do tohoGo ahead!

Složky k vytvořeníFolders to be created

Čísla souborůFile Numbers
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Soubory, které mají být organizoványFiles to be organised

Po vytvoření struktury složek / podsložek zapište číslo souboru na své logické místo do 
navržené tabulky.After creating the folder/subfolders structure write the file number in its 
logical place at the table you design.

Název
souboru

Název
souboru

Carnival2017.m
Puppies.gif

Carinvoice2018. Februarybudget.

Doggies.gif
Carnival2016.m

Screensnapshot EssentialJazz.mp

Municipality 
request.doc

Phonering25.wa

ChristmasMeliss Novemberbudge

Letterofintend12
GasCompany.txt

MusicSXX.ppt MusicXIX.ppt

Holidays2016.zi Holidays2018.zi

GlennM.mp3
Screensnapshot

Aretta.mp4
ChristmasRon.ti

Decemberbudge Carinvoice2015.

Schoolnotice.txt
Letterofintend12

CertificationMik Mumbirthday.av

Route66.jpg
Nissanpreview.fl

Januarybudget.p ArettaFranklin.w
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Phonering.wav GreatLakes.jpg

CaliforniaState.p BankofAmerica.

October.avi
CertificationAlic

Fordmustangpre VirginiaState.pp
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FURTHER READING AND RESOURCESDALŠÍ ČTENÍ A ZDROJE

UnitLekce 1. Digitální souboryal Files. Main typesHlavní typy.

 Formáty souborůile Formats

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_  file  soubor  _formats

 Formáty souborů ile Formats (ŠpanělskySpanish)

https://youtu.be/23t4xUrsNSE

 Tipy pro správu souborů Tips for File Management

https://www.thebalancesmb.com/computer-filesoubor-management-tips-2948083

UnitLekce 2. Managing Digital FilesSpráva digitálních souborů.

 Managing Files inSpráva souborů ve  Windows 10 (Microsoft)

https://youtu.be/HDmwiJxzIrw

 Managing Files inSpráva souborů v  MacOS (Apple)

https://youtu.be/9LIssKAlWX4

 Managing Files inSpráva souborů v  Google Drive

https://youtu.be/b47rNVKCN8k

 Managing Files inSpráva souborů v  Dropbox

https://youtu.be/Zuq9KN0N3EU

 Managing Files inSpráva souborů v  OneDrive (Microsoft)

https://youtu.be/PuHUmhBQ-hY

 Managing Files inSpráva souborů v  Apple iCloud

https://youtu.be/DTbtXQU_P3Y
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BIBLIOGRAFIELIOGRAPHY

Style - preferably Harvard style; at least 10 bibliographic references for the whole module
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ŘEŠENÍSOLUTION OF EXERCISESCVIČENÍ

Solution of ExerciseŘešení cvičení 1
ExerciseCvičení 1 Who is whatCo je co?

Procvičování:  Seskupení  souborů  ze  seznamu podle  jejich  zamýšleného použit a  přidané

přípony 

Podle  jejich  použití  zkuste  tyto  názvy  souborů  seskupit  do  následujících

kategorií:Practising:  Grouping  files  from  a  list  by  its  intended  use  attending  to  its  file

extension

According to their use try to group this file names under the following categories:

Název
souboru

Carnival2017.m

Carinvoice2018.

Doggies.gif

Screensnapshot

Municipality 
request.doc

ChritsmasMelis

Letterofintend1

MusicSXX.ppt

Holidays2016.zi

GlennM.mp3

Aretta.mp4

Decemberbudg

Schoolnotice.tx

CertificationMi
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USE GROUP CODE 

Editable Texts 1 
Pictures/Images 2 
Spreadsheets 3 
Video 4 
Presentations 5 
Music 6 
Compressed 7 
Portable Document 9 

 



                            

Route66.jpg

Januarybudget.

Phonering.wav
CaliforniaState.p

October.avi

Fordmustangpre
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Solution of ExerciseŘešení cvičení 2
ExerciseCvičení 2 OrderŘád, orderřád, orderřád!

PractisingProcvičování: Vytvoření struktury složek a uvedení každého souboru na své logické

místoCreating the folder structure and putting every file in its logical place

NotePoznámka:  Toto  cvičení  nemá  jedinečné  řešení,  protože  každý  účastník  se  může

rozhodnout,  jak  chce  své  soubory  organizovat.  Uvádíme  zde  pouze  možné  řešení  s

ilustrativním cílem.This  exercise doesn’t  have a unique solution because each participant

could decide how he/she wants  to organise their  files.  We present  here  only  a  possible

settlement with an illustrative aim.

Čísla souborůFile Numbers
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