
1 
 

Základy práce s OneDrive – přes 
internetový prohlížeč 
 

Co všechno v návodu najdete? 

V návodu najdete opravdu jenom ty nejzákladnější základy. Nebojte se sami možnosti OneDrive 

prozkoumat. Můžete si také vyhledat další návody a instruktážní videa přímo od Microsoftu 

https://support.microsoft.com/cs-cz/onedrive nebo jiných uživatelů systému. 

Neděste se, pokud vypadá uspořádání některých aplikací jinak než na našich obrázcích. Microsoft 

stále něco vylepšuje a občas prostě provede kosmetickou změnu. Například přesune ikony na 

stranu, dolů, na druhou stranu ... Naštěstí nemění vzhled ikon (většinou :-D) 
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Co je to OneDrive a jak se na něj dostanu? 

OneDrive je cloudové úložiště souborů. V podstatě je to další disk, který je stále online někde na 

serveru společnosti Microsoft. K tomuto disku se můžete připojit z jakéhokoli zařízení s přístupem na 

internet (počítač, tablet, chytrý telefon). 

Složky a soubory na OneDrive se nejlépe spravují z počítače. Pro základní úpravy si můžete také 

stáhnout aplikaci do chytrého telefonu nebo tabletu. Celý náš návod se bude věnovat připojení 

z počítače, protože v mobilních zařízeních se vzhled a použití aplikace může lišit podle typu zařízení. 

1. Otevřete libovolný internetový prohlížeč a přihlaste se ke školnímu účtu Office 365 (viz návod 

Přihlášení ke školnímu účtu OFFICE 365). 

2. V nabídce aplikací klikněte na ikonu OneDrive.  

 

3. Ve většině počítačů OneDrive se otevře v nové kartě, záleží na nastavení ve vašem počítači. 
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Kde najdu svoje soubory a složky? 

Svoje soubory a složky najdete přesně tam, kam jste si je uložili, nahráli nebo kde jste si je vytvořili.  

Složky i soubory můžete přesouvat podle své aktuální nálady. 

Systém ukládá vše online pravidelně sám. Počítejte ale s tím, že někdy chvíli trvá, než se uložené 

změny zobrazí. 

Pokud otevíráte OneDrive poprvé, je pravděpodobně úplně prázdný. Jak do něj svoji práci dostat, si 

ukážeme za malou chvíli.  

Hlavní menu po levé straně 

 

Moje soubory – Tady najdete všechny složky a soubory, které jste 

vytvořili vy. Tohle je váš online disk. Můžete sem soubory také 

nahrávat ze svého počítače. 

Poslední – Zde se vám zobrazí soubory, se kterými jste naposledy 

pracovali. Naposledy upravené soubory se zobrazí jako první. 

Sdílené – Tady se můžete podívat do složek a souborů, které vytvořil někdo jiný a vám dal přístupová 

práva. Pozor, ne vždy můžete sdílené soubory upravovat! Autor vám mohl povolit třeba jenom 

prohlédnutí souboru. Soubor si ale můžete zkopírovat na svůj disk (do části Moje soubory) nebo 

stáhnout do počítače a pak už si s ním můžete dělat, co chcete. 

Koš – V Koši se hromadí všechno, co jste smazali. Jednou za čas je dobré Koš s rozmyslem vysypat. 

Koš se moc hodí v případě, že něco smažete a druhý den si vzpomenete, že vám to chybí. 
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Obsah disku 

Obsah disku si vytváříte sami. Složky = „šuplíky“, do kterých si zakládáte svoje „poklady“ = soubory. 

Samozřejmě, že můžete mít „šuplík“ v „šuplíku“. Virtuální prostor se naštěstí neřídí běžnými 

fyzikálními zákony, a tak můžete do jednoho „šuplíku“ = složky nacpat klidně celou knihovnu, alba 

plná fotografií, a ještě zbude místo na vaši sbírku lokomotiv. 

 

 

 

Jak vytvořím nebo smažu složku? 

1. Než začnete vytvářet složku, ujistěte se, že... 

a. ... jste v části Moje soubory (nápis moje soubory je podbarven tmavší šedou barvou). 

b. ... nemáte nic na disku označené. To znamená, že nemáte před složkou/souborem 

zatržený modrý puntík. 

 

 

 

Složky jsou vždy označeny 
žlutou ikonkou 

 

Složky jsou vždy označeny 
ikonkou typu souboru 

  

Typů souborů je mnohem 
víc, ale všechny se sem 

nevejdou. 

Neoznačené složky/soubory Označené složky/soubory 
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2. Klikněte na nabídku Nové nahoře nad seznamem obsahu vašeho disku. Rozbalí se další nabídka. 

 

3. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Složka a jednou 

klikněte.  

 

Pamatujte, že nová složka se vytvoří tam, kde právě 

jste. 

 

Pokud jste dříve vytvořili například složku Zeměpis a 

máte ji otevřenou, nová složka se vytvoří uvnitř složky 

Zeměpis. 

 

 

4. Vyplňte název složky a klikněte na Vytvořit.  
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5. Hotová složka se objeví před vámi. 

Můžete s ní dál pracovat podle potřeby. 

Můžete ji sdílet nebo přejmenovat. 

Můžete ji také smazat nebo přesunout.  

Pokud chcete složku smazat, nejprve se 

ujistěte, že neobsahuje nic, co by vám 

mohlo později chybět. 

 

6. Abyste složku smazali, nejprve ji označte. Ukažte myší na složku. Před složkou se objeví malé 

prázdné šedé kolečko. Najeďte na něj myší a klikněte. Zmodrá a zatrhne se. 

 

7. Všimněte si, že se změnilo menu nahoře nad seznamem složek a souborů. Vyberte ikonku koše 

s nápisem Odstranit a klikněte na ni. Vybraná složka se přesune do Koše.  

 

8. Pokud nevidíte ikonku Odstranit, pravděpodobně je okno prohlížeče prostě jen příliš malé a 

ikona se schovala do rozbalovacího menu označeného třemi šedými tečkami. 
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Jak vytvořím nebo smažu soubor? (Word, Excel, PowerPoint ...) 

1. Než začnete vytvářet nový soubor, ujistěte se, že... 

a. ... jste v části Moje soubory (nápis moje soubory je podbarven tmavší šedou barvou). 

b. ... nemáte nic na disku označené. To znamená, že nemáte před složkou/souborem 

zatržený modrý puntík. 

 

2. Klikněte na nabídku Nové nahoře nad seznamem obsahu vašeho disku. 

 

 

 

Z rozbalovací nabídky vyberte možnost typ souboru, který 

chcete vytvořit a jednou klikněte.  

 

Pamatujte, že nový soubor se vytvoří ve složce, kterou máte 

právě otevřenou. 

 

Pokud jste dříve vytvořili například složku Zeměpis a máte ji 

otevřenou, nový soubor se vytvoří uvnitř složky Zeměpis. 

 

Neoznačené složky/soubory Označené složky/soubory 
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3. Soubor se ihned otevře v novém okně (podle nastavení ve vašem počítači) a můžete s ním začít 

pracovat. Soubor pojmenujete/přejmenujete jednoduchým přepsáním dočasného pojmenování 

souboru nahoře na barevné liště. Na obrázku je nově vytvořený soubor aplikace Word. 

 

4. Abyste soubor smazali, vraťte se do záložky 

OneDrive a soubor označte. 

Ukažte myší na název souboru. Před souborem 

se objeví malé prázdné šedé kolečko. 

Najeďte na něj myší a klikněte. Zmodrá a zatrhne 

se.  

5. Všimněte si, že se změnilo menu nahoře nad seznamem složek a souborů. Vyberte ikonku koše 

s nápisem Odstranit a klikněte na ni. Vybraný soubor se přesune do Koše.  

 

6. Pokud nevidíte ikonku Odstranit, pravděpodobně je okno prohlížeče prostě jen příliš malé a 

ikona se schovala do rozbalovacího menu označeného 
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Chci sdílet svoji složku/soubor 

Složky a soubory sdílíte, protože...  

 ... chcete, aby někdo viděl vaši práci, mohl si ji stáhnout nebo ji mohl okomentovat, ale aby 

vám zároveň neponičil váš drahocenný originál.  

 ... chcete s někým spolupracovat a potřebujete, aby mohl společnou práci upravovat a 

doplňovat. Buďte opatrní, s kým své soubory a složky sdílíte. Neukázněný partner vám 

snadno zničí mnoho hodin práce. Pro jistotu zálohujte. 

Možností sdílení je několik. Ukážeme si tu, která začíná v seznamu složek/souborů na OneDrive. 

1. Najděte složku nebo soubor, který chcete s někým sdílet. Pozor, pokud sdílíte složku, dáváte 

někomu přístup ke všemu, co je uvnitř složky. 

2. Složku nebo soubor označte. 

Ukažte myší na název složky nebo souboru. 

Objeví malé prázdné šedé kolečko. 

Najeďte na něj myší a klikněte. Zmodrá a zatrhne 

se. 

3. Všimněte si, že se změnilo menu nahoře nad seznamem složek a souborů. Vyberte ikonku 

s nápisem Sdílet a klikněte na ni. 

 

4. V novém okně si nejprve vyberte, jakou 

úroveň přístupu chcete jinému člověku nebo 

lidem dát. Rozklikněte nabídku se zeleným 

glóbusem. 

 

Neposílejte nikomu odkaz na soubor nebo 

složku bez toho, že byste nejprve zkontrolovali 

úroveň přístupu.  
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5. Okno se změnilo. Nabízí slušné 

množství možností. Většinou ale 

vystačíte jen s jedním tlačítkem 

Povolit úpravy.  

 

Pokud necháte tlačítko modře 

zakliknuté, člověk, kterému odkaz 

pošlete, bude moci vaši práci 

přepisovat a mazat. 

Pokud tlačítko „odbarvíte“, vámi 

zvolená osoba bude moci 

složku/soubor otevřít pro čtení, ale 

nebude moci provádět žádné změny. 

Bude moci složku/soubor stáhnout. 

 

Až se rozhodnete, klikněte na tlačítko 

Použít.  

 

6. Do řádku Zadejte jméno nebo e-

mailovou adresu začněte psát e-mail 

člověka, se kterým chcete práci 

sdílet. Můžete napsat více adres. 

Pokud se jedná o žáka nebo 

zaměstnance naší školy, systém vám 

začne napovídat možná spojení. 

 

7. Až skončíte s psaním adres, klikněte 

na tlačítko Poslat. Systém se už 

postará o zbytek a odešle e-maily s 

odkazem.  

Vaše složka/soubor se objeví 

uživatelům také na disku v části 

Sdílené. 
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Jak můžu nahrát soubor z mého počítače? 

1. Na OneDrive otevřete složku, do které chcete soubor nahrát. 

2. Ujistěte se, že nemáte žádnou složku/soubor označené. To znamená, že nemáte před názvy 

složek/souborů zatržené modré puntíky. 

 

 

 

3. V horním menu nad seznamem obsahu vyberte tlačítko Nahrát. Klikněte na něj. 

 

4. V rozevíracím menu vyberte, zda chcete nahrávat jednotlivé 

soubory nebo rovnou celé složky i s jejich obsahem. 

V dalším kroku si ukážeme postup nahrání souboru. Pro 

nahrávání složek je postup stejný. 

POZOR! Pokud nahráváte celé složky, prodlouží se čas 

nahrávání. Záleží na objemu dat, která chcete na OneDrive nahrát. Jeden dokument Word zabere 

rozhodně méně času než například album fotografií ze školního výletu. 

VŠIMNĚTE SI! Nahrávat můžete i soubory, které systém neumí otevřít, protože byly vytvořené ve 

speciálních programech. Takové soubory nemůžete online otevřít, ale můžete je stáhnout do 

dalšího počítače, na kterém je speciální program nainstalovaný. OneDrive tak můžete používat 

místo USB disku pro přenos dat.  

Na obrázku je ukázka nahraného souboru aplikace 

Notebook pro interaktivní tabule.  
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5. Otevře se dialogové okno, které ukazuje obsah disku na vašem počítači. Najděte soubor 

způsobem, na který jste zvyklí, a klikněte na něj. Soubor se označí. 

 

6. Klikněte na tlačítko Otevřít a počkejte, až se soubor nahraje.  

 

7. Zkontrolujte jeho umístění 

na OneDrive.  
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POZOR! Pokud jste vytvořili například textový dokument Word ve svém počítači v nainstalované 

(desktopové) aplikaci a nahráli jej na OneDrive, můžete soubor otevřít online, ale soubor se vám 

možná automaticky otevře pouze pro čtení. Je to proto, že aplikace Word nainstalovaná ve vašem 

počítači má mnohem více funkcí než online aplikace Word. Většinou to nevadí, protože velké 

množství funkcí aplikací v běžném životě nepoužíváte. 

Pokud chcete dokument online upravit (například proto, že v počítači, na kterém pracujete, není 

Word naistalován), najděte vpravo nahoře tlačítko Upravit dokument a z rozbalovací nabídky vyberte 

Upravit.  

 

 

 

 

 

VŠIMNĚTE SI! Složky a soubory můžete nahrávat také prostým přetažením. 

 


