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Prohlížeč Mozilla Firefox
Windows

● V horní liště najeďte na 

záložku Nástroje.

● Zde odklikněte Možnosti.

● Objeví se okno, ve kterém 

klikněte na Obsah.

● Dál je postup stejný u 

Ubuntu i Windows.



  

Prohlížeč Mozilla Firefox
Linux Ubuntu

● Klikněte na záložku Úpravy.

● Na konci najdete Předvolby, 

na které klikněte.

● Objeví se okno, ve kterém 

zmáčkněte v horním výběru 

– Obsah.

● Zobrazí se vám výběr, který 

vidíte na sousední straně.



  

Výběr barvy
Windows i Linux- Ubuntu

● Kliknutím na bílou barvu v řádce pozadí se objeví výběr barvy. Vyberte 

si tu, která vám nejlépe vyhovuje.

● Poté musíte odškrtnout: Povolit stránkám používat vlastní barvy namísto 

výše zvolených.

● Potvrdíte OK.



  

Zvětšení pouze písma
Windows i Linux - Ubuntu

● V záložkách klikněte na Zobrazení.

● Najděte Velikost stránky – rozbalí se další menu, kde 

můžete zvětšovat či zmenšovat.

● Pokud chcete zvětšovat pouze text, musíte ve výběru 

zaškrtnout – Pouze velikost textu, jinak se bude 

zvětšovat, či zmenšovat celá stránka.



  

Internet Explorer

● V horní liště rozbalte 

záložku nástroje a 

klikněte na Možnosti 

Internetu.

● Klikněte na Obecné a 

zobrazí se vám nabídka 

zobrazená vlevo.



  

                      Barva
Kliknutím na barvu se zobrazí 1.okno, abyste se dostali k 

možnosti nastavit barvu pozadí, musíte odškrtnout Používat 

barvy Windows - 2.okno. Pak už můžete vybírat barvy - 

3.okno.



  

Písmo

● Kliknutím na Písmo 

nastavíte písmo 

webových stránek. 

Zkuste Comic Sans 

nebo Arial, zda se 

vám nebude lépe číst.



  

Potvrzení nastavení

● Pokud chcete, aby vše 

fungovalo musíte ještě do 

záložky Usnadnění (vedle 

Písma) a zde zaškrtnout 

Ignorovat barvy, nebo písmo a 

styly nebo vše. Podle toho, co se 

rozhodnete nastavit. (Nedejte se 

zmást, pokud budete muset 

potvrdit každé Ignorovat zvlášť.)
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