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Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

- Google aplikace - Dokumenty Google - prezentace, tabulkový procesor 

- Microsoft Excel - rozšířené funkce; textové, logické, matematické a statistické operace v tabulce; 

graf; karta Vývojář 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Náplň modulu vychází z obecných požadavků (teoretických a praktických) kladených 

na současného absolventa při práci s informačními technologiemi. Skladba jednotlivých složek modulu je 

zároveň koncipována tak, aby se po jeho úspěšném dokončení mohl student účastnit testování 

na mezinárodně uznávaných zkouškách ECDL (European Computer Driving Licence) a zvýšil tak svoji 

profesní atraktivitu pro budoucí zaměstnavatele.  Jedná se především o důkladné zvládnutí vybraných 

aplikací programové sady Microsoft Office. Student se učí vytvářet kvalitní a správně formátované 

dokumenty, tabulky, databáze, grafy či grafické objekty, prezentace a osvojuje si typografická pravidla i 

pravidla pro citování cizích textů a grafických objektů ve své práci. Zároveň se student seznamuje 

s alternativními programy k sadě MS Office, které jsou dostupné online a umožňují tak velice rychle a 

efektivně sdílení dat mezi uživateli (tzv. Cloud computing). Student si osvojí teoretické i praktické 

dovednosti při práci s internetem. Student se seznámí i s dalšími programovými aplikacemi, které 

zefektivňují práci jak na počítači, tak na internetu. 

 Cílem modulu je rozvíjet všechny klíčové kompetence studenta v oblasti informačních technologií 

tak, aby byl schopen flexibilně pracovat se softwarovým i hardwarovým vybavením v oblasti sociální práce 

jako jednotlivec i jako součást týmu. 

- Student chápe a dokáže vysvětlit pojmy z oblasti informačních technologií a uvědomuje si 

bezpečnostní a právní problémy, které vyplývají z používání počítačů a autorského práva. 

- Student umí spravovat složky a adresáře v prostředí operačního systému Windows  

- Student zná prostředí tabulkového procesoru a prezentačního programu v Google Dokumentech a 

dokáže v nich upravit a pracovat s tabulkou a vytvořit prezentaci 

- Student zná rozšířené funkce pro práci s tabulkou v Microsoft Excel, dokáže vytvořit a upravit graf, 

dokáže vytvářet textové, logické, matematické a statistické operace v tabulce 

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce.  

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky.  

Vypracování zadaných úkolů v hodině.  

Vypracování zápočtového úkolu. 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Vypracování zadaných úkolů v hodině  30 % 

Vypracování zápočtového úkolu (min. 70% úspěšnosti) 60 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek doplněných vizuálními ukázkami. Součástí 

výuky bude procvičování jednotlivých operací v rámci dané aplikace. 
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