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Název práce: Vytvoření emailu jako obrázku – metodický návod 
 
Předmět: informační a komunikační technologie, informatika 
Ročník: 1. a 2. 
Obor:  82-51-L/* Uměleckořemeslné zpracování skla/keramiky/dřeva/kamene/kovů,  

82-41-M/* Design, Průmyslový design, Bytový architekt - Design interiéru 
79-41-K/41 Gymnázium 

Časová dotace: 10 minut 
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen vytvořit obrázek se svojí emailovou adresou na webové 
stránce SafeMail, který si posléze uloží k sobě do počítače či na nějaké přenosné médium. 
Žák si procvičí práci s webovým prohlížečem a se soubory a ukládacími médii. 
Pomůcky: PC s připojením k internetu, přenosné médium. 
Poznámka: Praktická dovednost k tematickému celku počítačová bezpečnost – SPAM. 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



Vytvoření bezpečného emailu pro umístění na web 
V době, kdy má SPAM navrch nad vyžádanou poštou, je velmi důležité nedávat svoji 

emailovou adresu bezostyšně všem k dispozici. Jednou z možností, jak se chránit, je vytvoření 

obrázku s nápisem vaší emailové adresy. Zde si v několika málo krocích ukážeme, jak takový 

obrázek vytvořit. 

1) Žáci si otevřou na puštěném počítači webový prohlížeč a zadají do adresního řádku lokaci: 
http://safemail.justlikeed.net/ a potvrdí entrem. 
 

 
 
 
2) Do textového pole u návěští 1 žáci zapíší svoji emailovou adresu. 
 

 
 
 
3) Ve formuláři u návěští 2 žáci nastaví požadované písmo (Font), jeho velikost (28) a barvu 
(Font color) a barvu pozadí (Background). Posledním prvkem formuláře je políčko 
s náhledem, jak bude zhruba výsledný email vypadat (Example). 
 

 
 
 
 



4) Ve formuláři u návěští 3 žáci potvrdí vybrané volby stiskem tlačítka (Create Now). 
 

 
 
 
5) Na nově otevřené stránce žáci kliknou levým tlačítkem myši kdekoli na vytvořeném 
obrázku s emailem. Ze zobrazené kontextové nabídky zvolí (pravým tlačítkem myši) položku 
Uložit obrázek jako … . 
 

 
 
 
6) Ve vyvolaném dialogovém okně žáci poklepají pravým tlačítkem myši na zvolený disk 
(přenosné médium), případně dále zvolí některou ze zanořených složek (adresářů). Napíší 
název souboru (pokud ho budou chtít měnit), vyberou typ souboru (Uložit jako typ:). Pro 
použití na webu doporučuji ponechat typ PNG (je na výběr ještě typ BMP). A nakonec 
potvrdí stiskem tlačítka Uložit. Uložený soubor může být dále odeslán např. emailem. 
 

 



Prameny a literatura: 
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 26-11-2013] . 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
 
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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