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Používáme blog 
K blogování si vybereme server Blogspot (nebo taky Blogger, to je totéž) – na adrese 
www.blogspot.com.  

 

Registrace u Googlu a vytvoření blogu 
Pokud už máte registrován účet u Googlu (třeba kvůli Gmailu, Google Maps nebo jiné aplikaci), 
můžete se teď přihlásit zadáním uživatelského jména a hesla (vpravo nahoře). 
Kdo účet nemá, klepne na oranžovou šipku Vytvořte si blog nyní. Objeví se první okno, kde vyplníte 
potřebné údaje. 

 
Do položky Zobrazit jméno napište to, co by se mělo objevit jako podpis pod vašimi příspěvky v blogu. 

http://www.blogspot.com/
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Po vyplnění všech údajů klepněte na Pokračovat. 
V dalším kroku vytvoříte vlastní blog: 

 
Název blogu je jeho nadpis (může obsahovat mezery, diakritiku…), zatímco v adrese blogu musí být 
text nejlépe celý malými písmeny bez diakritiky a bez mezer. V příkladu na obrázku bude adresa 
blogu http://cvicny.blogspot.com. Klepnutím na odkaz Zjistit dostupnost si však ověřte, že tuto 
adresu nepoužil už někdo před vámi. Bohužel, naše adresa už existuje a musíme použít jinou – buď 
vymyslíme sami jiné slovo nebo použijeme některé z těch tvarů, které nám systém nabízí. Já jsem si 
vybral jirka-cvicny a adresa mého blogu tedy bude http://jirka-cvicny.blogspot.com. 

 
 

 
Pro jistotu jsem zjistil dostupnost (samozřejmě je tato nabídnutá adresa dostupná) a pokračuji 
klepnutím na oranžovou šipku Pokračovat. 

http://jirka-cvicny.blogspot.com/
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Nyní si vybereme šablonu, tj. vzhled našeho budoucího blogu. Zvolil jsem si No.897 a poté 
Pokračovat. Vzhled našeho blogu můžeme samozřejmě později změnit – ať celou šablonu nebo jen 
rozložení prvků blogu. Nejpokročilejší uživatelé mohou i upravovat existující nebo vytvářet zcela nové 
šablony. O to nám teď ale nejde. Teď zajásejme, neboť náš blog byl právě vytvořen! 

 
Klepneme na Začít blogovat a můžeme napsat svůj první příspěvek: 

 
Po dopsání našeho prvního záznamu v blogu klepneme na Publikovat příspěvek – a je to! 
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Určitě si jej nyní budeme chtít přečíst – uděláme to klepnutím na Zobrazit blog nebo (lépe) na 
v novém okně. Tím se v prohlížeči vytvoří nová záložka. V jedné pracujeme jako tvůrce, ve druhé si 
prohlížíme výsledek své práce. 

 
 

Pokud jste už dříve měli vytvořený účet u Googlu, v okně na prvním obrázku byste se přihlásili: 

 
Po klepnutí na tlačítko Přihlásit se byste mohli začít vytvářet blog (odkaz Vytvořit blog) nebo přidávat 
záznamy do existujícího blogu či jej jinak upravovat (to bude náš případ). 
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Na závěr si ukážeme, jak to vypadá, když má někdo na jeden svůj účet vytvořeno v Blogspotu více 
blogů: 

 
Výhodou je, že po přihlášení do svého jediného účtu může autor z jednotného prostředí spravovat 
všechny své blogy. Nemusí si tedy pamatovat přihlašovací údaje ke každému z nich zvlášť. 


