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Anotace  Studenti se seznámí s pojmem počítačový vir. Naučí se 
používat antivirový program (AVG), Seznámí se 
s dalšími antivirovými programy (práce na internetu). 
Opakování – tvorba tabulky.  
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218.  Viry, antivirové programy 

Pracovní list 

Cvičení 

Vypracujte odpovědi přímo do cvičení. Uložte ho pod názvem Vaše příjmení + viry. Odpovědi 

barevně odlište. 

 

1) Napište, proč se používají antivirové programy? 

 

2) Stručně vysvětlete, co to je počítačový vir. 

 

3) Stručně vysvětlete, co to je virová databáze. 

 

4) Jakým způsobem zajistíte, že váš antivirový program bude funkční? 

 

5) Proč je důležité mít zobrazené u souborů přípony? 

 

6) Jak byste měli zacházet se soubory, které chcete v počítači otevřít? 

  

7) Jak můžete poznat, že máte zavirovaný počítač? 

  

8) Jak nejrychleji spustíte antivirovou kontrolu vybraného souboru? 

  

9) Zkontrolujte si antivirovým programem AVG svoji složku na Vašem počítači. Vložte okno s výsledkem 
této kontroly. 

 

10) Zpracujte do tohoto cvičení ve formě krátkého článku informace o antiviru, který doma používáte. 
Článek bude mít nadpis, krátký text s informacemi (cca 3–5 řádků), uvedený kontakt na výrobce, jeho 
webovou adresu, můžete vložit obrázek. Dbejte na správnou gramatiku. 

 

11) Vyhledejte na internetu 3 různé antivirové programy, zjištěné informace o nich zpracujte do tabulky. 
Tabulka bude obsahovat: název programu, výrobce, cenu pro domácí použití, operační systém, 
se kterým tento program pracuje, web na výrobce nebo poskytovatele programu.  

 

 

Uložte vypracované cvičení do příslušné složky na školním serveru. 

 



Cvičení s řešením 

Vypracujte odpovědi přímo do cvičení. Uložte ho pod názvem Vaše příjmení + viry. Odpovědi 

barevně odlište. 

1) Napište, proč se používají antivirové programy? 

Počítač bez antivirového programu je snadno napadnutelný počítačovým virem. 

2) Stručně vysvětlete, co to je počítačový vir. 

Program, který dělá něco, co nechceme. Většinou je škodlivý. Může poškodit data (přepsat je, tedy 

nejsou potom správná), často tajně zjišťuje z našeho počítače informace (hesla k přístupu do počítače, k 

souborům, kódy pro přístup do banky, …) a posílá je tomu, kdo vir rozeslal. 

3) Stručně vysvětlete, co to je virová databáze. 

Seznam známých virů, podle nich antivirový program hledá, jestli v našem počítači jsou. 

4) Jakým způsobem zajistíte, že váš antivirový program bude funkční? 

Necháme program často aktualizovat, také virovou databázi. 

5) Proč je důležité mít zobrazené u souborů přípony? 

Víme, o jaký soubor se jedná. Když nevidíme příponu, tak se může jednat o program, který může 

obsahovat vir. Např. Ahoj babičko.doc.exe. 

6) Jak byste měli zacházet se soubory, které chcete v počítači otevřít? 

Nejdříve si zkontrolujeme pomocí antivirového programu 

7) Jak můžete poznat, že máte zavirovaný počítač? 

Antivirový program zobrazí hlášení, že v počítači je zavirovaný soubor. Počítač se chová špatně, je 

pomalý.  

8) Jak nejrychleji spustíte antivirovou kontrolu vybraného souboru? 

Pravé tlačítko myši na soubor, zvolit Zkontrolovat pomocí programu AVG. 

9) Zkontrolujte si antivirovým programem AVG svoji složku na Vašem počítači. Vložte okno s výsledkem 
této kontroly. 

 

 

10) Zpracujte do tohoto cvičení ve formě krátkého článku informace o antiviru, který doma používáte. 
Článek bude mít nadpis, krátký text s informacemi (cca 3–5 řádků), uvedený kontakt na výrobce, jeho 
webovou adresu, můžete vložit obrázek. Dbejte na správnou gramatiku. 



ESET Smart Security 
Je to antivirový program, který chrání počítač před antiviry. Je placený, takže si ho musíme koupit. 

Kupujeme ho na dva roky, třetí rok je zdarma. Dá se nastavit tak, aby se aktualizoval sám. Najde 

velké množství virů. WWW stránka výrobce je www.eset.cz  

 

11) Vyhledejte na internetu 3 různé antivirové programy, zjištěné informace o nich zpracujte do tabulky. 
Tabulka bude obsahovat: název programu, výrobce, cenu pro domácí použití, operační systém, 
se kterým tento program pracuje, web na výrobce nebo poskytovatele programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložte vypracované cvičení do příslušné složky na školním serveru. 

 

 

 

 

 

Název výrobce cena web Operační 

systém 

avast! Free 

Antivirus 

 

AVAST 

Software a.s. 

 

freeware www.avast.com 
Windows 

XP/Vista/7/8 

ESET 

NOD32 

Antivirus 

 

 

ESET spol. s 

r.o. 

 

od 991,- Kč http://www.eset.cz 
Windows 

XP/Vista/7/8 

Kaspersky 

Anti-Virus 

2013 

 

Kaspersky Lab 

Int. 
od 660,- Kč http://shop.kaspersky.cz 

Windows 

XP/Vista/7/8 

http://www.eset.cz/
http://www.stahuj.centrum.cz/vyrobce/avast-software-a-s-/
http://www.stahuj.centrum.cz/vyrobce/avast-software-a-s-/
http://www.stahuj.centrum.cz/vyrobce/eset-spol-s-r-o-/
http://www.stahuj.centrum.cz/vyrobce/eset-spol-s-r-o-/
http://www.eset.cz/cz/domacnosti/produkty/antivirus/
http://www.stahuj.centrum.cz/vyrobce/kaspersky-lab-int/
http://www.stahuj.centrum.cz/vyrobce/kaspersky-lab-int/
http://shop.kaspersky.cz/product/kaspersky-anti-virus-2013#tab=benefits

