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Obsah prezentace 

• Co je to Email. 

• Emailová adresa a struktura zprávy. 

• Jak Email funguje. 



Co je to Email. 

• Email je jednou ze základních služeb 

internetu. Majiteli elektronické poštovní 

schránky umožňuje vytvářet, odesílat a 

přijímat zprávy, odesílat přílohy, pracovat s 

adresáři a využívat celou řadu dalších služeb 

které se mohou lišit podle poskytovatele a 

kvality poštovního agenta. 

• Poskytovatelem elektronické pošty bývá 

internetový provider, webový server nebo 

např. zaměstnavatel. 



Emailová adresa a struktura 

zprávy. 

• Každý uživatel, který chce využívat služeb 

elektronické pošty, musí mít zřízenou 

emailovou adresu. Tato adresa se skládá ze 

tří částí: 

– Uživatelské jméno – identifikuje uživatele a je 

jedinečné pro daný server. 

– Znak @ 

– Název serveru – specifikuje konkrétní server. 

Za názvem server je tečkou oddělená doména – 

u nás nejčastěji .cz 



• Obecný tvar Emailové adresy může vypadat 

takto. 

               uzivatelske_jmeno@server.cz  

 

• Konkrétní podoba emailu může vypadat 

např. takto. 

 

            novakovi@seznam.cz 

 

• Adresa nesmí obsahovat diakritiku a mezery. 

Povolená a často používaná je tečka ve 

jménu uživatele. 

mailto:novakovi@seznam.cz


• Emailová zpráva má svou pevnou strukturu. 

Skládá se z:  

 

– Hlavičky 

– Těla zprávy  

– Volitelné přílohy 
 

• Hlavička zprávy obsahuje následující 

atributy: 

– Od: (From:) – obsahuje adresu odesílatele a je 

většinou poštovním agentem doplňována 

automaticky. 

 

 



– Komu: (To:) – Obsahuje adresu příjemce. Je 

možné zadat více příjemců současně a na tyto 

adresy je potom email hromadně rozeslán. 

 

– Předmět: (Subject:) – Toto pole by mělo 

obsahovat textovou informaci, která stručně 

charakterizuje obsah Emailové zprávy. Slouží 

také pro snadnější orientaci v přijatých zprávách. 

 

– Datum: (Date:) – obsahuje datum a čas 

odeslání zprávy. Tento údaj je doplňován 

automaticky poštovním agentem. 

 



• Často se v hlavičce Emailu vyskytují další 

atributy. Mezi ně patří: 

  

– Kopie: (Cc:) – obsahuje adresu nebo adresy 

pro zaslání kopií zprávy. 

– Skrytá kopie: (Bcc:) – chová se stejně jako 

kopie, ovšem adresát není o zaslání této kopie 

informován (nevidí ji). 

– Odpovědět: (Reply-To:) – pokud je 

požadována odpověď na jinou adresu než je 

adresa odesílatele, potom je možné ji v tomto 

poli specifikovat.  

– Přijato: (Received:) – obsahuje seznam 

serverů přes které byla zpráva doručována. 

 



– Druh obsahu: (Content-type:) – tato část 

obsahuje informace o tom, jakým způsobem má 

být zpráva zobrazena. 

 

• Tělo zprávy – obsahuje vlastní text zprávy, 

který může být různě formátován, 

jednoduchý editor je většinou součástí 

poštovního agenta. V případě velmi rozsáhlé 

zprávy může být výhodnější zaslat tento 

obsah jako přílohu. 

• Příloha – umožňuje ke zprávě připojit 

textové i netextové soubory  nebo skupiny 

souborů (obrázky, zvuky, video, dokument). 



Jak Email funguje. 

• Pokud budeme pracovat s Emailem budeme 

využívat tzv. poštovní klienty (Thunderbird, 

Outlook ), nebo webových rozhraní které 

nabízejí poštovní servery (Google, Seznam). 

• Prostředí poštovního klienta, které vidíme na 

monitorech nazýváme MUA (Mail User 

Agent). Tento agent není sám schopen 

zprávy odesílat ani přijímat. Jeho úkolem je 

poskytnout uživateli rozhraní pomocí něhož 

zprávy vytváří, čte, edituje a nastavuje jejich 

parametry. 

 



• Mail User Agent má za úkol připojení k 

poštovní schránce do které přenese veškerý 

obsah v takové podobě, aby mohl být 

odeslán. Pro odeslání pošty se využívá 

protokol SMTP.  

• O vlastní přenos zprávy se stará MTA (Mail 

Transfer Agent). Jeho úkolem je doručení 

zprávy na cílový poštovní server a určení 

správné cesty od odesílatele k příjemci. Tuto 

informaci agent zjistí z části za zavináčem. 

Pro přenos se využívají protokoly POP3 

nebo IMAP. 



Obr. 1    Poštovní Agent Outlook 20071  

1Obrázek převzat z http://www. solingest.com  [online, citováno  21.3.2013]. File: B000HCXKLC-2-lg.jpg.   

Dostupné z WWW: http://recursos.solingest.com/Solingest/imagenes/Varias/B000HCXKLC-2-lg.jpg 



Obr. 2     Poštovní Agent Thunderbird1  

1Obrázek převzat z http://www.theapplefreak.com [online, citováno  21.3.2013]. File: thunderbird-progress.png.   

Dostupné z WWW: http://www.theapplefreak.com/wp-content/uploads/2011/09/thunderbird-progress.png 



Obr. 3     Webové rozhraní poštovního klienta na serveru seznam.cz1  

1Obrázek převzat z http://www.nd01.jxs.cz [online, citováno  21.3.2013]. File: 80cbfe3474_14760812_o2.png.   

Dostupné z WWW: http://www.nd01.jxs.cz/797/564/80cbfe3474_14760812_o2.png 


