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Úvod 
 

Se stále větší popularitou a rozšířením služeb Internetu dochází také ke změnám ve způsobu 
práce a ukládání souborů a složek. Již dávno jsou minulostí diskety a disketové mechaniky a také CD a 
DVD mají svoje nejlepší doby již za sebou. V současnosti se zájem uživatelů přesouvá na dvě základní 
technologie – externí paměťová zařízení a internetová úložiště. V případě externích úložišť se pak 
nejčastěji používají USB flash disky nebo externí pevné disky, nabídka internetových úložišť je také 
poměrně pestrá. Pojďme se společně podívat na to, jak se používání jednotlivých úložišť vyvíjelo a co 
vedlo/vede k jejich zániku. 

Datová úložiště 
 

Diskety – jejich největší nevýhodou byla malá 
kapacita a poměrně velká náchylnost na mechanické 
nebo magnetické poškození. Kromě nejrozšířenějších 
5,25palcových a zejména 3,5palcových disket 
s kapacitou 1,44MB existovaly i další varianty této 
technologie, např. LS120 nebo LS240, které ale 
nebyly zpětně kompatibilní se stávajícími 
mechanikami, a proto nebyly tak rozšířené. Pokud 
bych měl nalézt alespoň jednu podobnou 
technologii, která se klasickým disketám stala 
částečnou konkurencí, určitě by to pak byly ZIP disky 
s kapacitou 150, 250 a 750MB. I u nich bylo zapotřebí řešit využívání přes novou mechaniku, která se 
však dodávala i v externí variantě a byla relativně rozšířená, protože stávající kapacity klasických 
disket začaly být silně nedostačující a jejich jasný nástupce byl v nedohlednu.  

CD/DVD/BluRay – tato technologie byla 
vyvinuta společností Sony v roce 1981 a přinesla 
na poměrně dlouhou dobu řešení pro uživatele 
hledající relativně odolné médium s vysokou 
kapacitou a rychlým čtením dat. Do té doby téměř 
neuvěřitelných 650MB (resp. 700MB) postačovalo 
téměř každému a dlouho to nevypadalo, že se 
bude hledat nástupce. Nicméně po čase přišla 
doba digitálního videa o vysoké kvalitě a tím i 
větší velikosti souborů. Najednou se stávalo, že 
uživatelé měli na výběr mezi nižší kvalitou filmu 
na jednom CD nebo vyšší kvalitou na větším počtu 
nosičů, což nebylo zcela ideální. To měl vyřešit DVD disk, který se svou standardní kapacitou 4,7GB 
plně dostačoval. A to existují i oboustranné a dvouvrstvé varianty, které možnou záznamovou 
kapacitu několikanásobně zvyšují. U těchto optických médií se postupem času stávala nevýhodou 
jejich větší fyzická velikost či ne pro každého uživatele zrovna snadný způsob zápisu dat. Podobně 
jako si velká část uživatelů myslela, že kapacita CD a později i DVD bude plně dostačující, příchod 

Obrázek 1 - 3,5 palcová disketa o kapacitě 1,44MB 

Obrázek 2 - DVD disk 
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FullHD televizí, monitorů a tím i FullHD filmů a počítačových her velmi rychle ukázal, že to tak být 
nemusí. Bohužel zde přechod na novou technologii nebyl tak jasný a hladký, jako tomu bylo u CD a 
DVD. Producenti záznamových médií se rozdělili na dvě skupiny, kdy každá z nich preferovala a 
podporovala svůj standard – HD-DVD a BluRay. Po několika měsících poměrně zbytečných dohadů a 
průtahů se nakonec oficiálním nástupcem DVD stal BluRay disk s kapacitou 25GB, resp. 50GB. 
Protože ale pro většinu PC uživatelů jsou takové kapacity z hlediska využití zbytečné, zaměřil se 
BluRay zejména na filmový průmysl, který je dokázal díky celovečerním FullHD filmům využít. 
Nicméně už v tomto momentě byla poměrně dlouho ve vzduchu otázka „Kam dál?“ Bude nutné za 
pár let vymýšlet další nové médium? A proto se pozornost čím dál více zaměřuje na Internet, který je 
z hlediska kapacity neomezený a jeho výhodou je okamžitý přenos dat k uživateli bez nutnosti 
zakoupení fyzického média.  

USB flash disky – tato paměťová zařízení si od počátku 
získávala velkou popularitu a stala se nepsaným 
nástupcem klasických disket, avšak oproštěného od všech 
jejich neduhů. USB flash disk dnes připojíte ke všem 
počítačům a notebookům, ke všem novějším televizím, 
dokonce i k projektorům. Jejich poměrně vysoká 
přenosová rychlost a stále více vzrůstající kapacita a 
snižující se cena za GB prostoru z nich udělaly velice 
populární médium, které má dnes téměř každý uživatel. 
Zejména menší kapacita byla tím důvodem, proč někteří 
uživatelé dávali při archivaci a zálohování dat přednost externím diskům, ale dnes, kdy je možné si 
pořídit flash disk o kapacitě několika stovek GB dat, je toto rozhodování téměř bezpředmětné. Sice 
jsou při stejné velikosti pevné disky o něco levnější, ale vzhledem k jejich rozměrům, k mechanickým 
vlastnostem a možnosti fyzického zničení jsou všechny trumfy na straně flash disků. 

Shrnu-li vše do jedné věty, záznamová média se postupně vyvinula tak, že uživatelé pro své 
lokální zálohy používají nejčastěji USB flash disky a nově i služby internetových úložišť. Jedním 
z nejpopulárnějších je právě služba SkyDrive, ta již několik let nabízí zcela zdarma pro většinu 
uživatelů naprosto dostačující kapacitu 25GB prostoru a využívají ji desítky milionů uživatelů po 
celém světě. Dalo by se říci, že SkyDrive je váš flash disk připojený do Internetu s možností čtení a 
zápisu dat z jakéhokoliv počítače připojeného na Internet. SkyDrive můžete používat nejenom jako 
úložiště pro přenos dat z jednoho počítače do druhého, ale také jako svoje osobní úložiště pro 
zálohování a archivaci dat.  

Historie služby SkyDrive 
Historie služby SkyDrive sahá k datu 1. srpna 2007, kdy byla služba představena širší 

veřejnosti. Během své historie se úložná kapacita služby několikrát zvětšila až na současných 25GB. 
Postupem času také dostávala nové a nové funkce, mezi ty největší patří zejména Office WebApps 
nebo synchronizační část LiveMesh. Velkou výhodou takového online úložiště je bezesporu fakt, že 
jakmile je do úložiště naprogramována nějaká nová funkce nebo vlastnost, je ihned dostupná 
desítkám milionů uživatelů služby SkyDrive bez nutnosti jakékoliv lokální aktualizace nebo instalace. 

Obrázek 3 - USB flash disk 



 6 

Začínáme 
Pro využívání služby SkyDrive (a obecně jakýchkoliv služeb od společnosti Microsoft) je 

zapotřebí mít účet LiveID. Pokud např. používáte emailové řešení Hotmail, chatovací program 
Windows Live Messenger apod., tak již LiveID máte. Stejně tak pokud vaše škola nebo firma využívá 
služeb Live@edu nebo Office 365. Nicméně jestliže takový účet nemáte, nezoufejte, je možné si jej 
vytvořit během pár minut, a to zcela zdarma. Výchozí stránkou pro službu SkyDrive je 
www.SkyDrive.cz, kde se v pravé části stránky můžete do služby se svým existujícím LiveID přihlásit. 

 

A v levé části stránky se nachází možnost vytvoření a zaregistrování nového účtu. Během klasického 
registračního procesu máte možnost si svoje LiveID vytvořit a získat tak účet pro všechny služby 
společnosti Microsoft. Po vytvoření účtu se vám ihned zobrazí pracovní prostředí služby SkyDrive.  

Ať se přihlásíte se svým existujícím LiveID nebo jste si právě vytvořili nové, po prvním přihlášení do 
služby SkyDrive jsou ve výchozím stavu připraveny tři složky: Dokumenty, Obrázky a Veřejné. Jak již 

Obrázek 4 - Přihlašovací obrazovka služby SkyDrive 

Obrázek 5 - Průvodce vytvořením účtu LiveID 

http://www.skydrive.cz/
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název napovídá, první dvě jsou určeny pro vaše soubory, třetí poté pro soubory, které chcete sdílet 
s ostatními. Velkou výhodou složek ve SkyDrive je fakt, že každá z nich může mít nastaven zcela jiný 
způsob oprávnění a přístupů. V rámci vašeho prostoru tak můžete mít zcela oddělená svoje soukromá 
a veřejná (sdílená) data. Také výchozí počet složek není pochopitelně neměnný. 

Složky 

Vytvoření nové složky 
Jestliže budete potřebovat vytvořit novou složku, můžete tak učinit pomocí odkazu Nová 

složka v horní části obrazovky. V seznamu složek se vytvoří nový záznam, do kterého stačí zadat 
název složky a vše potvrdit stiskem klávesy Enter. 

 

Obrázek 6 - Vytvoření nové složky 

Přejmenování, přesunutí a odstranění složky 
V případě, že budete kdykoliv v budoucnu potřebovat změnit název složky, je tak možné 

učinit dvěma způsoby. Prvním z nich je klepnutí pomocí pravého tlačítka myši na název složky, kde si 
ze zobrazené nabídky vyberete potřebný příkaz. Druhým způsobem je výběr zaškrtávacího pole před 
složkou a vybrání příkazu ze zobrazené nabídky v pravé části obrazovky. Kromě přejmenování můžete 
složky přesunout na jiné místo v rámci svojí adresářové struktury a případně ji i odstranit. Pozor, 
odstranění složky nebo souboru je nevratný proces, proto se vás SkyDrive pro potvrzení ještě jednou 
na souhlas s odstraněním složky zeptá.  

 

Obrázek 7 - Kontextová nabídka pro práci se složkou 
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Práce s více složkami 
Pokud označíte postupem z minulého odstavce více složek, nabídka možných operací se zúží na 
přesunutí a odstranění, což je vzhledem k povaze ostatních, nyní již skrytých příkazů, pochopitelné.  

 

Obrázek 8 - Kontextová nabídka pro práci s více soubory 

Použití odkazu na složku 
Aby bylo možné dát v případě potřeby veřejnosti přístup na sdílené složky v rámci vaší služby 

SkyDrive, je vhodné si vygenerovat odkaz v takovém stylu, který je možné vložit do HTML kódu 
stránky. Pak je takový odkaz na stránce reprezentován symbolem složky a po klepnutí na něj 
uživatelé uvidí obsah této složky, přičemž platí, že soubory v dané složce mají nastavena stejná 
oprávnění jako složka, ve které se nacházejí. 

 

Obrázek 9 - Generování odkazu pro vložení na web nebo blog 

Sdílení složek 
Někteří uživatelé využívají SkyDrive pouze jako své osobní úložiště a archiv dat. Nicméně je 

mnoho těch, kteří SkyDrive používají i pro sdílení dat s vybranými přáteli nebo se širokou veřejností. 
Právě pro ně je pak určena možnost sdílení. Nastavení sdílení složky můžete provést buď opět přes 
nabídku po stisknutí pravého tlačítka myši, nebo v pravé části okna po výběru složky v zaškrtávacím 
poli. V nově zobrazené nabídce máte několik možností, jak složku sdílet. 
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• Odeslat e-mail  - pomocí této funkce máte možnost odeslat zadanému příjemci odkaz na 
složku, kterou chcete sdílet. Nasdílení této složky je možné pouze pro čtení nebo i pro zápis. 
Pokud chcete, aby příjemce mohl složku upravovat, zaškrtněte volbu Příjemci mohou 
upravovat. Taktéž je možné nastavit, aby se před prohlížením nebo úpravou složky museli 
uživatelé přihlásit. Tato funkce se používá, pokud chcete sdílet danou složku pouze 
s vybranými uživateli.  

 

Obrázek 10 - Sdílení složky přes odeslaný e-mail 

• Vystavit do – díky této funkci je možné vystavit odkaz na složku do služeb Facebook, LinkedIn 
nebo MySpace. Podobně jako v předchozí variantě, i zde je možné nastavit, že daní uživatelé 
budou moci vaše data v dané složce upravovat. 

 

Obrázek 11 - Sdílení složky přes sociální služby 

• Získat odkaz – třetí, a to poslední možnost sdílení složky nabízí funkce pro získání odkazů na 
danou složku. S těmito odkazy si pak můžete dělat, co chcete, resp. je předat příjemcům 
jakýmkoliv komunikačním kanálem, který používáte, např. Skype a další. Shodou okolností 
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jsou ve třetí variantě sdílení tři možnosti, jaký odkaz lze 
vygenerovat. První vygenerovaný odkaz slouží pouze pro 
zobrazení obsahu složky, druhý pro zobrazení a možnosti 
úprav a třetí umožní všem uživatelům vidět, jaká data 
sdílíte. Po nastavení sdílení je možné vidět nastavená 
oprávnění v pravé části okna v nabídce Sdílet. Zde je 
možné kromě prohlédnutí seznamu oprávněných osob a 
vygenerovaných odkazů pomocí ikony šedivého křížku daná oprávnění a vygenerované 
platné odkazy zrušit. A pokud máte nasdílenou složku pro vybraného uživatele, je možné v 
rozbalovací nabídce změnit úroveň jeho oprávnění pro vámi sdílenou složku.  

 

Obrázek 12 - Sdílení složky přes přímý odkaz 

Stažení složky do počítače 
Jedním z příkazů, který je možné po klepnutí pravým tlačítkem na složku využít, je příkaz 

Stáhnout. Ten vám umožňuje stáhnout si celou složku ve formátu ZIP na váš lokální počítač. To je 
velice výhodné v případě, že potřebujete mít kopii celé složky u sebe a složka obsahuje více souborů. 
Tímto příkazem tak stáhnete celou složku, ať obsahuje jeden nebo 100 souborů. V případě, že je 
složka prázdná, se pochopitelně tento příkaz v kontextové nabídce nezobrazuje. 

Podrobné informace o složce 
Ve službě SkyDrive je možné také na jednom místě nalézt kompletní informace o vybrané 

složce. Stačí, když klepnutím na název složky ji otevřete nebo zaškrtnete pole před názvem složky. 
V tu chvíli se v pravé části stránky zobrazí v položce Informace podrobné informace o složce, tj. 
datum poslední změny, kdo ji vytvořil, velikost a typ složky. Zejména typ složky stojí za vaši 
pozornost, protože se jedná o údaj, který je možné změnit. Ve službě SkyDrive se totiž obecně 
pracuje se dvěma typy složek – Dokumenty a Fotografie – stejné rozdělení můžete nalézt i v hlavním 
rozcestníku v levé horní části okna. Zde se nacházejí tři položky: 

Soubory – zobrazí vám kompletní obsah vašeho úložiště SkyDrive nezávisle na tom, zda se jedná o 
datové soubory nebo obrázky. 

Dokumenty – zobrazí adresáře, které obsahují datové soubory. 
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Fotografie – zobrazí adresáře, které obsahují fotografie, a to ve formě fotogalerie.  

Někdy se může stát, že vámi přidaná složka obsahuje kromě fotek i datové soubory a pak se přiřadí 
do jiné skupiny, než potřebujete. Právě proto je možné zvolením typu složky rozhodnout, zda bude 
složka zařazena do Dokumentů nebo Fotografií. 

Nahrávání souborů 
SkyDrive je určen především pro využívání jako datové úložiště, proto si pochopitelně 

nevystačíte pouze s prostým vytvářením složek, ale je vhodné do těchto složek i nějaké soubory 
umístit. To provedete tak, že si vybranou složku v seznamu složek otevřete klepnutím na její název a 
následně klepnete na příkaz Přidat soubory v horní části okna. Zobrazí se rámeček, do kterého je 
možné prostým přetažením souborů z jiného okna (metoda drag&drop, resp. táhni a pusť) spustit 
proces nahrávání těchto souborů. 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým způsobem nahrávání souborů je možnost rovnou přetáhnout vybrané soubory do 
zobrazené složky, a to bez nutnosti klepnutí na tlačítko Přidat soubory. Stačí tedy např. 
v Průzkumníkovi systému Windows soubory označit a prostým přetažením do právě otevřené složky 
ve službě SkyDrive je začít do úložiště nahrávat. 

Rychlost nahrávání je pochopitelně závislá jednak na velikosti vybraných souborů jednak na 
odchozí rychlosti vašeho internetového připojení, tzv. uploadu. Kromě tohoto přetažení je možné 
klepnutím na odkaz „je vyberte v počítači“ vybrat soubory pro umístění do úložiště SkyDrive i 
jednotlivě. Po vybrání souborů se okno zavře a zobrazí se v pravém dolním rohu prohlížeče ukazatel 
stavu nahrávání a vy máte možnost se službou SkyDrive nezávisle na právě probíhajícím uploadu dále 
pracovat. A na konec jedno upozornění, v rámci služby SkyDrive je možné nahrávat pouze soubory, 
nikoliv složky. 

 

Obrázek 14 - Ukazatel stavu nahrávání souborů 

Obrázek 13 - Nahrávání nových souborů 
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Práce se soubory 
Do úložiště SkyDrive je možné nahrávat jakékoliv soubory. Jediným omezením je maximální 

velikost souboru 100MB, což je pro většinu uživatelů zcela dostačující limit. Důvodem, proč bylo 
zvoleno takové řešení a omezení velikosti souboru, je snaha zamezit sdílení nelegálního obsahu, 
zejména filmů apod. Pokud máte již ve službě SkyDrive nějaký soubor umístěn, je možné s ním 
v závislosti na tom, o jaký soubor se jedná, dále pracovat. Pokud se jedná o dokument vytvořený 
v sadě Microsoft Office v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a OneNote, je možné s ním dále 
pracovat, dokonce jej i upravovat, viz další kapitola. Dále jsou podporovány PDF soubory, resp. jejich 
prohlížení. Možné operace, které lze s daným souborem provést, se zobrazí opět po klepnutí pravého 
tlačítka myši na soubor nebo po zaškrtnutí pole před souborem a vybrání příkazu v nabídce v pravé 
části okna.  Mezi příkazy, které se zobrazí u všech typů souborů, patří Stáhnout, Přesunout do, 
Kopírovat do, Přejmenovat, Odstranit a Vložit. Co který příkaz dělá, je pochopitelné již z jeho názvu a 
je analogický práci se složkami. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z hlediska vkládání na web na první pohled není rozdíl mezi složkami a soubory, stačí 
klepnout pravým tlačítkem na vybranou položku, z nabídky vybrat příkaz Vložit a vygenerovaný HTML 
kód vložit na svou webovou stránku. Nicméně u souborů aplikací Excel a PowerPoint se namísto 
prostého odkazu na stránku vložit soubor jako takový.  Výsledkem je, že návštěvník daného webu 
neuvidí pouze odkaz na soubor, ale i jeho obsah. To se hodí např. pro rychlé prohlédnutí vložené 
prezentace nebo tabulky. Školy tak mohou např. mít jídelní lístek ve formátu aplikace Excel, a pokud 
si jej tímto způsobem vloží na web, stačí pouze online editovat jídelní lístek ve službě SkyDrive a 
změny budou ihned promítnuty na web.  

 

 

 

 

Obrázek 15 - Kontextová nabídka pro běžný soubor 

Obrázek 16 - Kontextová nabídka pro soubor sady Office 

Obrázek 17 – Ukázka odkazu a náhledu na vloženou 
tabulku z aplikace Excel 
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Office Web Apps 
 

Jak již bylo napsáno, SkyDrive není sice jedinou službou, která nabízí úložný prostor na 
Internetu, nicméně z hlediska datového prostoru a dalších funkcí se jí těžko nějaká jiná vyrovná. 
Pokud pominu již několikrát zmiňovanou velice nadstandardní kapacitu úložného prostoru o velikosti 
25GB, tak druhou největší výhodou je online sada kancelářských aplikací Word, Excel, PowerPoint a 
OneNote, která má souhrnný název Office Web Apps. S čím dál větším přechodem uživatelů a 
společností do cloudového prostředí se také musí zcela zásadně změnit způsob fungování a využívání 
aplikací a Office Web Apps plně ukazují a dokazují, jak se to má dělat. V rámci běžného internetového 
prohlížeče můžete naprosto z jakéhokoliv počítače připojeného na Internet nejenom prohlížet 
dokumenty vytvořené ve zmiňovaných aplikacích, ale hlavně je i vytvářet a na vytváření 
spolupracovat i s více uživateli (v případě aplikací Excel a OneNote dokonce v reálném čase). A není 
vůbec nutné, aby na daném počítači byla nainstalována jakákoliv verze klasického kancelářského 
balíku Microsoft Office. I tak ale celá sada Office Web Apps, co se týče vzhledu, kopíruje co 
nejvěrnějším způsobem kancelářský balík Microsoft Office 2010, aby přechod do cloudového 
prostředí byl pro běžné uživatele příjemnější a rychlejší.  

Vytvoření nového dokumentu 
Soubory sady Office můžete do úložiště SkyDrive nahrávat přes příkaz Přidat soubory. 

Nicméně je možné soubory i rovnou online vytvářet, a to za pomoci čtyř ikon reprezentujících 
jednotlivé online aplikace. Otevřete si tedy složku ve službě SkyDrive, v níž chcete soubory vytvořit, a 
klepněte na jednu z ikon. Zobrazí se okno pro zadání názvu nového dokumentu a po potvrzení 
klepnutím na tlačítko Vytvořit je soubor ihned vytvořen a zobrazen v režimu úprav, takže ihned 
můžete začít pracovat na jeho obsahu. 

 

 

 

 

Práce s existujícími dokumenty 
V předchozí kapitole bylo zmíněno a na obrázkách i demonstrováno, že kontextová nabídka 

s příkazy se mění v závislosti na tom, s jakým typem souboru chcete pracovat, a že u již vytvořených 
dokumentů sady Office máte navíc tyto další možnosti: 

Zobrazit v prohlížeči – po výběru tohoto příkazu máte možnost ihned zobrazit daný dokument tak, 
jak byl vytvořen. V tomto režimu je možné celým dokumentem procházet, měnit velikost náhledu 
dokumentu, prohledávat dokument či jej sdílet. Taktéž je možné dokument v prohlížeči upravit nebo 
jej otevřít v příslušné aplikaci sady Office (za předpokladu, že je tato aplikace v počítači 

Obrázek 18 - Vytvoření nového dokumentu 
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nainstalována.) V nabídce Soubor (která graficky kopíruje stejnojmennou nabídku v sadě Office 2010) 
jsou pak další příkazy pro práci se souborem, jako jsou Tisk, Stáhnout kopii, Předchozí verze, 
Ochrana osobních údajů a Zavřít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravit v prohlížeči – to, že je možné dokumenty v rámci internetového prohlížeče otevírat zase tak 
překvapivé není (vzhledem k dnes dostupným technologiím na webu). Co ale ze služby SkyDrive činí 
skutečnou online kancelář se vším všudy, je právě možnost vytváření a editace dokumentů online. 
Stačí, abyste klepli na příkaz Upravit v prohlížeči (z kontextové nabídky nebo z režimu prohlížení), a 
otevře se vám dokument v režimu úprav včetně nástrojů na pásu karet tak, jak jej znáte ze sady 
Microsoft Office 2010. Na první pohled zde některé karty chybí, jedná se ale zejména o pokročilé 

Obrázek 19 - Zobrazení dokumentu v prohlížeči 

Obrázek 20 - Editace dokumentu v prohlížeči 
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funkce dané aplikace, kterých by prozatím většina uživatelů stejně využívala spíše v klasické aplikaci. 
Na druhou stranu je nutno podotknout, že společnost Microsoft neustále přidává jednotlivé karty a 
funkce, které jsou tak ihned dostupné milionům uživatelů po celém světě.  Pokud se ale podíváte 
podrobněji na dostupné funkce, tak např. v aplikaci Word Web App zjistíte, že pro vytvoření běžného 
dokumentu vám nic nechybí. Na kartách Domů, Vložení a Zobrazení jsou v době psaní této příručky 
dostupné zejména tyto funkce: práce se schránkou, formátování písma, formátování odstavce, styly, 
kontrola pravopisu, vkládání tabulek, obrázků a hypertextových odkazů apod.  

Otevřít v aplikaci - po klepnutí na tento příkaz je možné otevřít online dokument v příslušné aplikaci 
a dodělat na něm některé další úpravy či pokročilé funkce, které v online aplikaci dostupné nejsou. A 
pokud dokument upravujete v sadě Microsoft Office 2010 (která je již na cloudové prostředí a online 
úložiště SkyDrive plně připravena), máte možnost jej přes nabídku Soubor – Uložit a odeslat – Uložit 
na web rovnou zpět uložit na SkyDrive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 - Otevření dokumentu v klasické aplikaci 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie verzí – pomocí tohoto příkazu máte možnost se vrátit k některé z předchozích verzí daného 
dokumentu. SkyDrive totiž průběžně ukládá verze dokumentů, se kterými pracujete, a vytváří jejich 
kopie tak, jak vypadaly před další změnou. Po klepnutí na tento příkaz máte tedy možnost si nechat 
zobrazit předchozí verze dokumentu a případně jej do tohoto stavu obnovit nebo si starší verzi 
stáhnout.  

Obrázek 22 - Uložení dokumentu zpět na SkyDrive 

Obrázek 23 - Historie verzí vybraného dokumentu 
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Pokud jste již práci s daným dokumentem ukončili a chcete se vrátit do úložiště SkyDrive, máte 
několik možností. První z nich je klepnutí na odkaz SkyDrive ve zcela horní části okna. Druhou 
možností je pak v nabídce Soubor vybrat poslední příkaz Zavřít.  

 

Fotografie 
Velice důležitou součástí služby SkyDrive je práce s fotografiemi. Jak již bylo zmíněno, pokud 

ve službě SkyDrive vytvoříte složku a do ní umístíte fotografie, SkyDrive to automaticky pozná a 
zobrazí vám ji nikoliv v části Dokumenty, ale Fotografie, a to dokonce ve vzhledu webové fotogalerie. 
Nahrávání fotografií do složek je skoro stejné jako nahrávání běžných souborů, rozdílem je pouze to, 
že máte možnost v ukazateli stavu nahrávání zvolit, zda se má velikost fotografie změnit na rozměr 
2048 pixelů nebo má zůstat v originální podobě. Po odškrtnutí této volby se vás SkyDrive dotáže, zda 
chcete toto nastavení zachovat i pro ostatní fotografie, a pokud tento dotaz potvrdíte, od příště 
budou vždy fotografie nahrávány v původní velikosti.  

Jestliže tedy klepnete v levé horní části na položku Fotografie, zobrazí se přehledně seznam 
všech fotoalb, které ve SkyDrive máte umístěny včetně názvu a čísla reprezentujícího počet fotek 
uvnitř alba. Třešničkou na dortu je potom dynamicky se měnící náhled fotoalba dle fotek umístěných 
v daném albu. 

 

Obrázek 24 - Náhled fotalb ve službě SkyDrive 

Po klepnutí na náhled složky se zobrazí veškeré fotografie uvnitř dané složky, opět 
v jednotlivých náhledech. A podobně jako u klasických složek se soubory máte i zde několik možností, 
co můžete se složkou jako takovou provést, a to pomocí příkazů v pravé části okna. Pomocí prvního 
příkazu Uspořádat fotografie máte možnost ručně změnit pořadí jednotlivých fotografií, další dva 
příkazy umožňují stažení celé složky s fotografiemi do počítače, což lze buď za pomoci webového 
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prohlížeče, nebo aplikace Windows Live Fotogalerie. Taktéž můžete složku přesunout nebo odstranit 
či získat HTML kód pro vložení na svou webovou stránku nebo blog.  A naprosto stejným způsobem je 
i zde, jako u již popisovaných standardních složek, možné nastavit velké množství oprávnění od 
odeslání pozvánky emailem, přes využití sociálních služeb až po získání přesné adresy daného alba. 

Nicméně pokud budete chtít někomu ukázat například fotografie z dovolené, těžko si je bude 
zobrazovat v takto malých náhledech. Proto je pochopitelné, že po klepnutí na vybranou miniaturu 
obrázku je možné si jej zobrazit přes celou obrazovku.  

 

Obrázek 25 - Náhled fotek ve vybraném albu 

 

Obrázek 26 - Zobrazení vybrané fotky 
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V režimu zobrazení jednotlivých fotek se pak ukazují další velice přínosné možnosti úložiště 
SkyDrive. V dolní části okna máte k dispozici filmový pás s náhledy jednotlivých fotek, takže víte hned 
směrem dopředu i zpět, jaké fotky se zde nacházejí. Po klepnutí na velký náhled fotky je možné ještě 
navíc tento filmový pás skrýt a zobrazit fotku téměř přes celou obrazovku. Pokud nechcete být při 
prohlížení opravdu ničím rušeni, pak je možné za pomoci ikony šipky vpravo v horní části pravého 
panelu tento informační panel skrýt a zpětně i zobrazit. V režimu prohlížení je pak možné na další a 
předchozí fotky se přesouvat kurzorovými klávesami nebo pomocí šipek, které se zobrazí po najetí 
kurzoru za levý nebo pravý okraj fotky. Asi ale sami tušíte, že takové prohlížení není zrovna snadné a 
že by bylo mnohem snazší, kdyby se fotky přepínaly automaticky. I to je ve službě SkyDrive možné a 
můžete tak učinit klepnutím na příkaz Přehrát prezentaci, který se nachází hned na prvním místě 
v informačním panelu vpravo.  

 

Obrázek 27 - Režim prezentace fotek a videa 

V režimu prezentace se skryjí všechny okolní panely a nabídky a začnou se v intervalu tří 
sekund přehrávat všechny fotografie i videa a vy se tak můžete nerušeně kochat nádhernými snímky.  
Režim prezentace můžete ukončit stisknutím klávesy Esc, další stisk této klávesy vás přesune do 
režimu náhledu všech fotek v daném albu a třetí stisk do seznamu všech fotoalb ve vašem úložišti.  
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Nedávné dokumenty 
 

V nabídce v levé části okna se nachází pod položkami Soubory, Dokumenty a Fotografie další 
často využívaná položka – Nedávné dokumenty. Jedná se o seznam dokumentů, se kterými jste 
v poslední době pracovali. Zde se ale dokumenty, jak již z názvu této složky vyplývá, řadí podle data 

posledního otevření.  Je to obdobná nabídka, co se funkcionality týče, jako je nabídka Poslední 
dokumenty ve standardních aplikacích Word, Excel apod. Jedná se o skutečné soubory z nabídky 
Dokumenty, kde se tyto soubory nacházejí, a proto s nimi můžete i v položce Nedávné dokumenty 
pracovat naprosto stejným způsobem jako v Dokumentech. Pokud si tedy např. přejmenujete nebo 
smažete soubor ve složce Nedávné dokumenty, tato změna se projeví i ve skutečném umístění 
daného souboru v nabídce Dokumenty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 - Přehled nedávno otevřených dokumentů 
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Sdílené dokumenty 
Na začátku této příručky byla několikrát při popisu práce se soubory zmíněna možnost jejich 

sdílení. A abyste měli přehled o tom, jaké soubory jsou s vámi sdíleny, nachází se jako poslední v levé 
části stránky nabídka Sdílené. Po klepnutí na její název se zobrazí seznam dokumentů, které můžete 
prohlížet nebo upravovat. Pozor na fakt, že se nejedná o soubory uložené ve vašem úložišti SkyDrive 
a že pokud některý z těchto souborů smažete (za předpokladu, že k tomu máte nastavena 
oprávnění), tento soubor se smaže i z úložiště daného uživatele, který vám soubor nasdílel. Na jednu 
stranu to možná někteří berou jako bezpečnostní riziko, na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že 
proto existují v úložišti SkyDrive různé možnosti oprávnění, a pokud tedy někomu soubor kompletně 
nasdílíte, máte k tomu důvod. Stejně tak ale existují desítky situací a využití, kde se naopak hodí to, 
že nepotřebný soubor mohou mazat všichni uživatelé s daným oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní přístup 
Ačkoliv je možné z mobilních zařízení přistupovat na službu SkyDrive obdobně jako na klasickém 
počítači, tj. přes internetový prohlížeč a adresu www.skydrive.cz, je mnohem uživatelsky příjemnější 
a rychlejší přistupovat ke svým datům skrze nativní aplikace, které vývojáři společnosti Microsoft 
vytvořili pro platformy Windows Phone a Apple (iOS). Díky těmto aplikacím můžete snadno a 
efektivně pracovat se svými daty, prohlížet vaše fotografie či nastavovat sdílení. Aplikaci pro zařízení 
Windows Phone si můžete stáhnout na Windows Phone Marketplace, obdobná situace je i pro 
zařízení společnosti Apple, zde se aplikace SkyDrive nachází v AppStore. Na následujících obrázcích 
vidíte, jak je prostředí úložiště SkyDrive zobrazeno při odslišném způsobu přístupu na odlišných 
mobilních platformách.  

 

 

 

Obrázek 29 - Přehled s vámi sdílených souborů 

http://www.skydrive.cz/
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Obrázek 30 - Aplikace SkyDrive pro Windows Phone 
Obrázek 31 - Prostředí SkyDrive v mobilním 
prohlížeči 

Obrázek 32 - Aplikace SkyDrive na iOS 
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Synchronizace dat mezi více PC 
 

Dnes je poměrně běžné, že uživatelé pracují na více počítačích, či mají např. domácí počítač a 
ještě jeden v práci a k tomu například notebook. Jak snadno zajistit, aby na všech těchto počítačích 
byly vždy stejné, poslední a aktuální verze souborů? Jak zajistit, aby dokument napsaný večer na 
domácím počítači se automaticky objevil v pracovním počítači druhý den ráno po zapnutí počítače? 
Jak se vyhnout neustálému kopírování aktuálních a posledních verzí dokumentů na flash disk nebo 
přeposílání za pomoci emailu? K tomu všemu slouží aplikace LiveMesh. Asi se nyní ptáte, jakou to má 
souvislost se službou SkyDrive. Možná jste si všimli, že v horní části úložiště SkyDrive se po přihlášení 
zobrazuje položka Zobrazit synchronizované složky. LiveMesh totiž využívá úložiště SkyDrive (resp. 
5GB prostor) pro ukládání takto synchronizovaných dat, a proto je vhodné si tento nástroj představit.  

Celá filozofie práce s nástrojem LiveMesh spočívá v tom, že často chcete mít na více 
počítačích v určitých složkách stejná a automaticky synchronizovaná data a zároveň mít tato data 
přístupná z jakéhokoliv počítače připojeného na Internet. A právě toto LiveMesh umí. Stačí, abyste si 
na prvním počítači nainstalovali nástroj LiveMesh a vybrali složku, kterou chcete synchronizovat. Poté 
začne probíhat nahrávání obsahu této složky do vymezeného prostoru, rychlost nahrávání opět závisí 
pochopitelně na odchozí rychlosti vašeho internetového připojení. A následně, až budou všechna 
data synchronizována s internetovým prostředím, stačí ten samý nástroj nainstalovat na další 
počítače a po přihlášení se svým LiveID vybrat, kam se má synchronizovaná složka (která je nyní na 
prvním počítači a na vyčleněné části služby SkyDrive) lokálně uložit. A tento proces pak provedete i 
na případných dalších počítačích. Kromě vybraných souborů a složek lze mezi počítači synchronizovat 
např. i oblíbené položky v prohlížeči Internet Explorer nebo styly, šablony, slovníky a podpisy 
emailových zpráv v rámci Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 - Jak funguje LiveMesh 
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Nástroj LiveMesh je součástí balíčku aplikací a nástrojů dostupných pod názvem Windows 
Live Essentials (zdarma ke stažení na http://explore.live.com/windows-live-essentials), nicméně je 
samozřejmě možné z celého balíčku nainstalovat pouze samotný LiveMesh.  

Službu LiveMesh můžete spravovat jak za pomoci stejnojmenného nástroje po jeho instalaci 
na vybrané počítače nebo také přes webové prostředí, kde je možné nastavovat oprávnění nebo 
zastavit synchronizaci z určitých zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 - Webové prostředí služby LiveMesh 

Obrázek 35 - Synchronizační nástroj LiveMesh 

http://explore.live.com/windows-live-essentials
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Další zajímavou vlastností nástroje LiveMesh je možnost vzdáleného připojení k danému 
počítači, na kterém služba LiveMesh běží, a pracovat s tímto počítačem naprosto stejným způsobem, 
jako kdybyste před ním fyzicky seděli. Toto připojení je možné provést na záložce Vzdálený v nástroji 
LiveMesh. Daný počítač musí být samozřejmě zapnut a mít nainstalovaný nástroj LiveMesh, odpadá 
zde však ale nutnost např. veřejné IP adresy, která je pro klasické připojení přes vzdálenou plochu 
zapotřebí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Možná se tedy ptáte, jaký je vlastně mezi těmito službami rozdíl a kdy kterou použít. Pojďme se tedy 
podívat na některé základní charakteristické rysy obou služeb: 

SkyDrive LiveMesh 
Prostor 25GB Prostor 5GB 
Možnost online úprav dokumentů Office Možnost úprav dle nainstalovaných aplikací 
Webové fotogalerie Vzdálené připojení k PC 
Vše uloženo na Internetu Uloženo lokálně a na Internetu 
Dostupné pouze online Dostupné i v rámci lokální kopie 
Možnost nastavení oprávnění Možnost nastavení oprávnění 

 

Jak je vidět, zdaleka se nejedná o konkurenční služby, což je vzhledem ke stejnému „výrobci“ 
pochopitelné, ale naopak se jedná o vhodné vzájemné doplňky. Pokud potřebuji někam bezpečně 
zálohovat větší množství dat a mít k nim přístup z jakéhokoliv PC, použiju SkyDrive. Pokud se mi 
naopak jedná především o to, abych měl na svých PC vždy aktuální data, použiji LiveMesh. A pokud 
potřebuji obojí, tak prostě využiji obě dvě služby najednou. Vzhledem k tomu, že ale stále více 
nástrojů a služeb podporuje úložiště SkyDrive a většina počítačů, se kterými pracujete, je připojena 
na Internet, dá se očekávat větší využití úložiště SkyDrive (viz Microsoft Office 2010) nebo těsnější 
intergrace služby LiveMesh do úložiště SkyDrive. 

Obrázek 36 - LiveMesh umí i vzdálené připojení 
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Závěr 
Jak je vidět z předchozích stránek, služba SkyDrive je opravdu řešení připravené pro 

budoucnost práce na počítači – na práci s daty na Internetu. Vývoj služby jde neustále dopředu a již 
nyní jsou uvolněny pro programátory aplikací vývojové balíčky, které umožňují integraci a práci se 
službou SkyDrive v různých aplikacích, a stejně tak jsou dostupné i nativní aplikace SkyDrive pro 
nejrozšířenější mobilní platformy, čímž máte přístup ke svým datům i ze svých telefonů.  

Velkou výhodou tohoto úložiště je zejména již zmiňovaná dostupná kapacita 25GB, systém 
založený na jazyku HTML5, zálohovaná data v datových centrech společnosti Microsoft, šifrovaný 
přenos dat a okamžitá dostupnost nových funkcí pro všechny uživatele služby SkyDrive. Věřím, že se 
vám tato služba zalíbila a že se tak přidáte k desítkám milionů uživatelů úložiště SkyDrive po celém 
světě a začnete ukládat data do internetových úložišť a dříve než ostatní tak budete připraveni na 
přechod do doby, v níž bude většina uživatelů ukládat data na Internet.  
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