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Anotace 

Tato práce s názvem Vývoj internetu od počátku po současnost byla zpracována jako 

absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 

2633. 

Práce je zaměřena na důvody vzniku celosvětové počítačové sítě, na počátky, vývoj a 

základní informace o tom, jak fungují počítačové sítě. 
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Úvod  

Absolventskou práci na téma Vznik a vývoj internetu jsem si vybral, protože se zajímám 

o počítačové technologie, o využití internetu a jeho službách nejen na počítačích a mo-

bilních zařízeních, ale například i v dopravních prostředcích. 
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1 Co je to internet? 

Internet je soustava počítačů spojujících desetitisíce vzájemně propojených sítí po ce-

lém světě. Jeho historie sahá až k roku 1945, kdy vznikly první opravdové počítače. 

Zařízení jsou propojena vzduchem nebo kabely, proto spolu mohou komunikovat a pře-

dávat nebo sdílet soubory. Internet – WAN (Wide Area Network) – tedy spojuje již stá-

vající sítě – LAN (Local Area Network). Počítače pak v těchto sítích fungují buď jako 

servery, tedy poskytující internetové služby, nebo jako klienti, tyto sítě využívající. 

Avšak mezi servery neexistuje systém „nadřízený/podřízený“. Všechny servery jsou 

naprosto svobodné. 

Pro bezpečnější a efektivnější přenos dat se v roce 1961 zrodila myšlenka, že se pře-

nášená data rozdělí na vhodně velké části, takzvané pakety. Tyto části jsou rozděleny 

pomocí protokolů TCP/IP. Každý paket, obohacený o adresu příjemce a odesílatele a 

pořadové číslo, cestuje po síti jinou cestou. Na konci jejich cesty je zase protokoly složí 

do celého souboru. A pokud některý paket chybí, protokol si ho vyžádá znovu. 

Protokol TCP (Transmission Control Protocol), je nejpoužívanějším protokolem trans-

portní vrstvy internetu. Zjednodušeně, protokol TCP slouží k rozdělení a přenosu dat po 

internetu. Pomocí protokolu TCP se mohou spojit počítače připojené do sítě. Díky tomu-

to protokolu si můžeme být jisti, že data se bezpečně a spolehlivě dostanou z bodu A 

do bodu B. 

Na druhé straně protokol IP „plánuje“ cestu souborům přes různé IP adresy. IP adresa 

je jako adresa používaná u domů. Každá adresa je v rámci jedné sítě jedinečná. V síti 

neexistují dvě stejné. Starší protokoly IP verze 4 (IPv4) používají 32 bitové adresy – tím 

získáme přibližně 4 miliardy IP adres. Avšak pro potřeby dnešního lidstva je to málo. 

Proto se pomalu přechází k verzi 6 (IPv6). Tato verze využívá 128 bitové adresy. Na 

rozdíl od předchozí verze, tato podporuje bezpečnost a fungování na mobilních zaříze-

ních. Zatímco IP adresa verze 4 se skládala ze čtyř skupin čísel oddělených tečkou – 

např. 172.16.254.1, verze 6 obsahuje osm skupin hexadecimálních čísel oddělených 

dvojtečkou – např. 2607:f4e8:130:202:48ff:fe92:f2c7. Díky vzájemnému převodu mezi 

hexadecimální (šestnáctkovou) a dvojkovou soustavou, se v informatice užívá hexade-

cimální soustava k zápisu IP adres. Slovo hexadecimální pochází z řeckého slova hexi 

znamenajícího „šest“, a latinského slova decem, znamenajícího „deset“. Hexadecimální 

čísla se zapisují čísly 0-9 a písmeny (ciframi) A, B, C, D, E a F. 
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2 Historie 

Nejde jednoznačně říci jak, kdy, kde a kdo vlastně vytvořil spojení mezi nějakými pří-

stroji. Ale víme, že to bylo po masovém rozvoji počítačů po roce 1945. První důležitější 

myšlenku vyřkli Američané, když v době studené války naléhavě potřebovali systém 

řízení a velení, který by spojil jednotlivá města, státy, vojenské základny, atd. 

Počátkem 60. let 20. století dostala firma RAND Corporation za úkol vyřešit problém, 

jak by mohly počítače úspěšně komunikovat i po válce. Měli vytvořit systém, který by 

fungoval, i když by některé jeho části byly zničeny. Další podmínkou bylo, že síť nebude 

mít žádnou centrální složku. Takový nápad využila také americká společnost ARPA 

(Advanced Research Project Agency) a v roce 1962 vytvořila ARPANET - skutečně 

první opravdový předchůdce internetu. 

Na počátku byly připojeny pouze čtyři počítače (uzly), avšak technologie se zdokonalu-

jí, a tak bylo v roce 1972 připojeno už přes 50 počítačů ve výzkumných a vojenských 

centrech. 1. Ledna 1983 přešel ARPANET na používání protokolů TCP/IP. ARPANET 

měl vlastně za úkol ověřit technologii paketů. Tímto způsobem, pokračujícím prakticky 

až do současnosti, se postupně připojovaly další počítače, nejen v institucích, ale i pro 

osobní použití. Vývoj by se dal přirovnat ke stavbě města. Co dům to počítač, co obyva-

tel to uživatel. 

ARPANET byl odpojen v roce 1990. O rok později odstartovala služba World Wide Web 

(WWW). Služba slouží pro prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů v Internetu. 

Dokumenty uložené na webových serverech si potom prohlížíme pomocí webového 

prohlížeče. 

3 Využití 

Díky internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. Služby jsou zajišťovány počíta-

čovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů. Mezi základní 

služby internetu patří komunikace mezi uživateli nejen na sociálních sítích, hledání in-

formací na webových stránkách, posílání e-mailů, přenos souborů a mnoho dalšího. 

V dnešní době můžeme přes internet dokonce nakupovat, a to cokoli. Například 

v elektronické aukční síni www.eBay.com seženete skoro vše, od roztrhaných bot přes 

šperky, elektroniku, nábytek až třeba k lodím a letadlům. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.ebay.com/
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3.1. Internet a doprava 

Téma doprava je mé oblíbené, proto jsem ho do této práce zahrnul. V dopravě se inter-

net využívá hned za několika účely. Vždy by ale měl sloužit ku prospěchu cestujících. 

Např. Wi-Fi signál pro cestující je většinou standardem u městské hromadné dopravy 

ve větších městech, ve vnitrostátních i mezinárodních vlakových spojích a Wi-Fi je zá-

kladem u nově vyrobených aut. V dnešní době hojně poskytují internet i letoví dopravci 

na palubách svých letadel. Navíc technika je tak daleko, že internet se využívá napří-

klad i ke zlepšení jízdních vlastností automobilů. Toto využívá americká automobilka 

Tesla. Každý její automobil má integrovaný internet, takže výrobce se do něj může „při-

pojit“ a zlepšit jeho jízdní vlastnosti, např. maximální rychlost. V automobilech se inter-

net používá i u navigačních systémů k plánování cest. 

4 Přenos dat, Wi-Fi a DNS 

Používání a vyhledávání na internetu není tak jednoduché, jak si většina z nás myslí. 

Někdo může tvrdit, že klikne a soubor k němu jednoduše z jiného počítače přijde. Opak 

je ale pravdou. Soubor musí urazit velice dlouhou cestu. Je to jako dostat se v reálném 

životě z bodu A do bodu B. Většinou nejedete přímou cestou, ale na křižovatce občas 

odbočíte. Tyto křižovatky (servery) se v informatice nazývají uzly. V praxi: Když si do 

webového vyhledávače napíšeme adresu např. www.seznam.cz (později vysvětlení 

DNS), pokoušíme se stáhnout nějaká data z nějakého serveru. Soubory se rozdělí na 

pakety a každý putuje přes třeba desítky dalších serverů až na ten náš. Na našem ser-

veru je zase protokol TCP/IP zkompletuje. V současnosti existuje několik možností pro 

připojení počítače k internetu:  

Telefonní linka – využívá se modem (dříve vytáčené připojení – kombinace modemu a 

telefonní linky). Majitelem linky je náš telefonní operátor. 

Kabelová přípojka 

Bezdrátová datová síť – satelitní síť / mobilní telefonní síť (do zařízení přijímáme signál 

z telekomunikačních věží) a Wi-Fi 

Rychlost připojení ovšem závisí na počtu připojených uživatelů, době odezvy a techno-

logii připojení. 

Wi-Fi – Wi-Fi slouží pro bezdrátový přenos dat mezi počítači. Na rozdíl od kabelového 

spojení, Wi-Fi se šíří vzduchem. Tato zkratka neměla původně znamenat nic, časem se 
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z ní stala slovní hříčka „wireless fidelity“ (bezdrátová věrnost). Tato poměrně stará 

technologie (používali ji Američané na lodích už v roce 1962, avšak nedalo se tomu ří-

kat internet) je dnes velmi rozšířená. Wi-Fi má dnes většina přenosných počítačů a mo-

bilních telefonů. Oproti kabelovému internetu je zařizování Wi-Fi levnější, ale síť je 

mnohdy výkonnější. 

DNS - Domain name system – je systém doménových jmen pro IP adresy serverů. 

Vznikl už v dobách ARPANETu, protože lidem bylo daleko příjemnější pamatovat si ná-

zvy serverů než několik čísel, ze kterých se skládá IP adresa. DNS vlastně funguje jako 

telefonní seznam. Každé číslo má svého „majitele“. Jako si v seznamu jmen najdu jmé-

no volaného, tak si do vyhledávače napíšu doménovou adresu. Prohlížeč převede do-

ménovou adresu na IP adresu a poté se na ni připojí. Například doména 

www.seznam.cz má IP adresu 77.75.76.3. 

5 Zajímavosti 

 V současné době internet využívá téměř 2,5 miliardy uživatelů po celém světě; v 

České republice je to 6,5 milionu uživatelů. Počet obyvatel Země je přitom něco má-

lo přes 7 miliard. 

 Československo bylo oficiálně připojeno k internetu ve stejném roce jako Bílý dům, 

tj. v roce 1992. 

 V roce 2010 vyhlásila finská vláda, že občané země mají podle zákona nárok na 

internet. 

 V Severní Americe je připojeno přibližně 60% populace, naopak v Africe je to pouze 

15,6%. 

 Ve světě je zaregistrovaných přes 240 milionů domén. V České republice (s koncov-

kou.cz) jich je jeden milion. 

 Lidé používají celosvětově 2,2 miliardy e-mailů. Na www.seznam.cz je denně zare-

gistrováno před 15000 e-mailů. 

 Světový podíl prohlížeče Google Chrome je 36,5%. Internet Explorer zaujímá 

30,8%. 

 K roku 2012 bylo na internetu 634 milionů webových stránek. 

 Počet vyhledávání Google přesáhl 1,2 bilionu. 

http://www.seznam.cz/
http://www.seznam.cz/
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 Předpokládaná spotřeba mobilních dat měsíčně přesahuje 1,3 exabytů (1,3 miliardy 

gigabytů. 

 Na www.youtube.com je měsíčně nahráno více videí, než vytvořily tři největší tele-

vizní stanice v Americe za 60 let. 

6 Závěr 

Téma internet je velice obsáhlé. Klíčových slov na toto téma je spousta. Kdybych měl 

napsat knihu o celém internetu, zabrala by stovky stránek, a pořád by neobsahovala 

vše. Proto jsem se snažil napsat opravdu jen to nejdůležitější, aby každý pochopil, jak 

to kolem nás vlastně funguje. Také vypisování a vysvětlování jednotlivých hesel a od-

borných názvů je velice zdlouhavé, proto jsem se je snažil z této práce co nejvíce vyne-

chat. Když jsem začínal psát tuto práci, skoro vůbec jsem se v odborných názvech neo-

rientoval. Po přečtení několika desítek článků jsem pomalu začínal chápat, jak složité je 

jedno kliknutí myší na odkaz. Ale po hodinách strávených vyhledáváním informací se mi 

celé téma začalo zdát jednodušší. 

http://www.youtube.com/
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7 Obrázky 

 

Mapa internetu 

První čtyři počítače sítě ARPANET 
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Část internetové sítě; vpravo dole uzel 

Pokrytí internetem po světě 
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Router 
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