
Užitečné programy 

V následujícím seznamu se pokusím doporučit vhodné programy jak pro běžnou uživatelskou práci na 

počítači, tak pro speciální zaměření, které lze využít v oblasti IT. Ne všechny aplikace jsou freeware (některé 

aplikace jsou i komerční), nicméně vybíral jsem pouze takové programy, které lze stáhnout a používat legálně 

zdarma. Navíc jsem se snažil vybírat takové aplikace, které lze nainstalovat na vícero operačních systémů – 

nejen Windows, ale i Linux či Mac OS. 

Nalevo jsou aplikace, které vyžadují instalaci, a to buď na klasický PC, případně na smartphone či tablet. 

Napravo jsou aplikace, které nevyžadují žádnou instalaci, lze je používat online, a to většinou nejen na PC, 

ale i na chytrých smartphonech či tabletech. 

 

Kancelářské programy – psaní textů, tvorba tabulek, tvorba prezentací, myšlenkových map 

Programy zdarma ke stažení Programy, které lze používat online 
LibreOffice 

• Podobné jako MS Office 

• Obsahuje sadu programů jako je: 
o Writer – obdoba Wordu (psaní textů) 
o Calc – obdoba Excelu (tvorba tabulek) 
o Impress – obdoba Powerpointu 

(prezentace) 
o Další aplikace jako jsou programy pro 

vektorovou grafiky (Draw) 

• https://cs.libreoffice.org/download/download/ 
 
 
 

Google dokumenty 

• Dokumenty, tabulky a prezentace 
najdete přímo ve svém Gmail účtu 

 
Prezi 

• Program pro tvorbu prezentací na bázi 
cloudu. 

• https://prezi.com 
 
 
Coggle 

• Program pro tvorbu myšlenkových map. 

• Lze používat online přes přihlášení na 
Gmail účet. 

• https://coggle.it 
 

 

Multimédia – úprava a střih zvuků či videa 

Programy zdarma ke stažení Programy, které lze používat online 
Audacity 

• Program pro úpravu a střih zvuků. 

• https://www.audacityteam.org 
 
Shotcut 

• Program pro úpravu a střih videí na PC. 

• https://shotcut.org 
 
Kdenlive 

• Další program pro úpravu&střih videí na PC. 

• Původně začal jako projekt pro grafické 
prostředí KDE standardně pro GNU/Linux, 
ale existuje i verze pro Windows. 

• https://kdenlive.org 

Clideo 

• Jednoduchý online videoeditor, ve kterém 
můžete upravovat či stříhat videa. 

• https://clideo.com/ 
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Grafické programy – programy pro tvorbu grafiky 

Programy zdarma ke stažení Programy, které lze používat online 
GIMP 

• Program vhodný pro úpravu fotografií i 
tvorby grafiky (podobné jako Photoshop) 

• Pracuje s rastrovou/bitmapovou grafikou. 

• Existuje jako aplikace pro klasický PC. 

• https://www.gimp.org 
 
Krita 

• Program pro tvorbu počítačové 2D grafiky. 

• Pracuje s rastrovou/bitmapovou grafikou. 

• Existuje jako aplikace pro klasický PC. 

• https://krita.org/ 
 
Inkscape 

• Program pro tvorbu počítačové 2D grafiky. 

• Pracuje s vektorovou grafikou. 

• Existuje jako aplikace pro klasický PC. 

• https://inkscape.org/cs/ 
 
Blender 

• Program pro modelování počítačové 3D 
grafiky. 

• Existuje jako aplikace pro klasický PC. 

• https://www.blender.org 
 
 
SketchBook 

• Program pro tvorbu počítačové grafiky. 

• Pracuje s rastrovou/bitmapovou grafikou. 

• Existuje jako aplikace pro klasický PC, ale i 
jako aplikace pro mobilní telefony s Android 
či tablety. 

• https://sketchbook.com 
 
 
Sweet Home 3D 

• Program pro navrhování interiéru domu či 
bytu na základě 2D plánu s 3D prohlídkou. 

• Do aplikace lze přidat i další modely 
nábytku a tím vylepšovat interiér. 

• http://www.sweethome3d.com 
 

Photopea 

• Program vhodný pro úpravu fotografií i 
tvorby grafiky 

• Pracuje s rastrovou/bitmapovou grafikou 

• www.photopea.com 
 
Befunky 

• Online foto editor a grafický designer 

• https://www.befunky.com 
 
 
Vectr 

• Online editor pro tvorbu vektorové grafiky. 

• Výsledné práce lze ukládat jako SVG. 

• https://vectr.com 
 
 
SketchUp for Schools 

• Program pro tvorbu 3D grafiky 

• Najdete ho přímo v aplikacích svého 
školního Gmail účtu – musí ho však mít 
škola nainstalovaný na svém účtu. 

 
Clara.io 

• Webová online aplikace pro tvorbu 3D 
grafiky. V základním módu je zcela zdarma, 
je však potřeba registrace přes email. 

• https://clara.io 
 
 
Wayfair – Romm Planner 3D 

• Online aplikace, v níž si můžete vytvořit 
návrh svého domu/bytu a vybavit nábytkem 
a doplňky. 

• Aplikace běží na PC i tabletech, bohužel ne 
na telefonu. 

• https://www.wayfair.com/RoomPlanner3D/ 
 
 
Storyboard 

• Program pro online tvorbu komiksů. 

• https://www.storyboardthat.com 
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Ostatní – programování  

Programy zdarma ke stažení Programy, které lze používat online 
Kodu 

• Výukový program pro základy 
programování formou vytváření světa a 
ovládání postav v něm. 

• Vhodný pro menší děti. 

• https://www.kodugamelab.com 
 
 

Scratch 

• Online aplikace, v níž lze programovat 
pomocí skládání bloků. 

• Obsahuje i množství hotových online 
aplikací, v níž lze studovat jejich kód. 

• https://scratch.mit.edu 
 

 

 

Bezpečnost – ochrana proti virům, testování nebezpečných stránek 

Programy zdarma ke stažení Programy, které lze používat online 
Windows Defender 

• Pokud máte operační systém Windows 10, 
má zabudovanou přímo antivirovou 
ochranu a firewall zvaný Windows 
Defender. 

 

SafetyDetectives 

• Online bezplatná služba, která Vám rychle 
zkontroluje systém z hlediska zranitelnosti. 
Po dokončení skenování varuje před 
možnými riziky či problémy a navrhne řešení. 

• https://cs.safetydetectives.com/vulnerability-
tool/ 

 
VirusTotal 

• Pokud potřebujete zjistit, zda je nějaká 
webová stránka bezpečná (platí i pro soubor), 
před vstupem na ní ji můžete bezplatně 
otestovat na VirusTotal: 

• https://www.virustotal.com/gui/home/url 
 
Eset online scanner 

• Pokud potřebujete jednorázové „pročištění“ 
disků od virů, můžete použít zdarma online 
scanner od Esetu: 

• https://www.eset.com/cz/online-scanner/ 
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