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Obsah prezentace 

• Možnosti administrace mých stránek. 

• Statistiky mého webu. 

• Používání FTP klienta pro pohodlnější 

aktualizaci mých stránek. 

• Úkoly pro studenty 

 



Možnosti administrace mých 

stránek. 

• Po úspěšné registraci mohu své stránky 

spravovat přes adresu www.user.ic.cz  

• Do formuláře zadám jméno a heslo 

vyplněné při registraci. Jméno je totožné s 

názvem registrované domény.  



Obr. 1   převzat jako výřez z webové stránky https://www.ic.cz/user/login.php?err=0 

Obr. 1   Přihlašovací formulář 



• Po úspěšném přihlášení se dostaneme do 

administrátorské části.  

  

 

 

Obr. 2   Administrátorská část 

Obr. 2  převzat jako výřez z webové stránky https://www.ic.cz/user/index.php 



• Důležitou částí je FTP klient realizovaný přes 

webové rozhraní umožňující správu, mazání a 

upload nových souborů. 

 

Obr. 3   Přihlášení k webftp 

Obr. 3  převzat jako výřez z webové stránky https://www.ic.cz/user/index.php 



• Webové rozhraní pro správu souborů a složek 

vypadá takto: 

Obr. 4   Webové rozhraní 

Obr. 4  převzat jako výřez z webové stránky https://www.ic.cz/user/index.php 



• K dispozici je emailová adresa ve tvaru námi 

registrované domény včetně skriptu a formuláře 

na mail, který můžeme umístit na naše stránky. 

Obr. 5   Nastavení emailu 

Obr. 5  převzat jako výřez z webové stránky https://www.ic.cz/user/index.php 



Statistiky mého webu. 

• V rámci administrátorského rozhraní má 

uživatel možnost sledovat základní 

ukazatele používání stránek.  

Obr. 6   Přehled statistik 

Obr. 6  převzat jako výřez z webové stránky https://www.ic.cz/user/index.php 



• Přehled využití prostoru. 

Obr. 7   využití prostoru 

Obr. 7  převzat jako výřez z webové stránky http://www.ic.cz/registrace2.php 



• Přehled návštěvnosti. 

Obr. 8   Nástroj WebAlizer 

Obr. 8  převzat jako výřez z webové stránky http://www.ic.cz/registrace4.php 



Používání FTP klienta pro 

pohodlnější aktualizaci mých 

stránek. 

• Webové rozhraní sice umožňuje administraci 
webu, ale jeho použití je pomalé a méně 
komfortní než u FTP klientů. Jeho výhodou je 
však dostupnost z jakéhokoliv počítače 
připojeného k Internetu.  

• Pro větší úpravy a aktualizace je však vhodnější 
použít specializovaný software nabízející větší 
přehled a efektivitu. K tomu slouží tzv. FTP klienti, 
které je možné stáhnout z Internetu i jako volně 
šiřitelný software.   



Obr. 9  Total Commander 

Obr.9  vytvořen jako snímek obrazovky s aplikací Total Commander 

• Jedním z mnoha programů umožňující FTP 

přenos je např. Total Commander. 



Obr. 10  Nastavení FTP 

Obr.10  vytvořen jako snímek obrazovky s aplikací Total Commander 

• Nastavení FTP přenosu je snadné. 



Obr. 11  Podrobnosti o připojení 

Obr.11  vytvořen jako snímek obrazovky s aplikací Total Commander 

• Nastavení FTP přenosu je snadné. 



Obr. 12  Levá část – soubory u uživatele, pravá část – soubory umístěné na serveru 

Obr.12  vytvořen jako snímek obrazovky s aplikací Total Commander 

• Navázání komunikace mezi serverem a lokálním 

počítačem uživatele (připraveno pro přenos dat). 



Úkoly pro studenty. 

• Proveďte registraci na vámi vybraném 

webhostingovém serveru.  

• Nahrejte obsah vámi vytvořených 

webových stránek na server a ověřte jejich 

funkčnost.  


