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Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

- Google aplikace - Web  

- Microsoft Office - vzájemná prostupnost dat mezi programy 

- Internet - webové stránky, prezentace na internetu 

- Export a import různých typů souborů  

- Zabezpečení dokumentů/souborů 

- Archivační software  

- Doodle - plánovač skupinových událostí a akcí online 

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 a Total 

Commander. 

- Student dokáže v prostředí internetu nebo pomocí Google Web vytvořit a spravovat vlastní 

internetovou stránku. 

- Student umí pracovat s různými typy souborů, dokáže exportovat a importovat data mezi 

jednotlivými programy a aplikacemi (včetně online aplikací) 

- Student umí zabezpečit dokumenty nebo soubory proti neoprávněnému užití 

- Student umí naplánovat a spravovat události online 

- Student dokáže využívat archivační software pro snadnou a bezpečnou manipulaci s větším 

objemem dat. 

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce.  

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky.  

1. Jednoduché webové stránky v prostředí Google Weby 
(odkaz na stránky zašle student do 31.3.2019) 
2. Vypracování prezentace 
Každý student připraví prezentaci v Power Pointu jejímž 

obsahem bude představení absolventské práce studenta. 

Prezentace bude obsahovat téma a cíl práce, zvolený postup 

a výsledky práce (pokud budou studentovi již dostupné, v 

opačném případě nastíní předpokládané / zamýšlené cíle / 



výsledky). Max. počet snímků je 10 - 12. bez zvukových 

efektů.  Prezentaci student zašle do 30.04.2019 na adresu 

vyučujícího novak.jindrich@voscheb.cz Zároveň ji předvede 

v hodině a doplní ji svým komentářem. Soubory budou 

čitelně označeny jménem studenta, zkratkou předmětu a 

číslem ročníku (v předmětu zprávy nebo jménu souboru). 

Vypracování dílčích úkolů v hodině. 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Vypracování dílčích úkolů 30 % 

Vypracování prezentace (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. 

Základní literatura: 
BROŽA, Petr, et al. Microsoft Office : Průvodce pro každého. Brno : Extra Publishing, s.r.o.,. 324 s. ISSN 1802-

1220. 
ISKRA, Jiří. Google : Tipy a návody pro vyhledávač, Gmail, YouTube, Earth a další aplikace. 1. vydání. Brno : 

Computer Press, a.s., 2008. 231 s. ISBN 978-80-251-1833-7. 
MATĚJŮ, Petr. Excel : Rychle hotovo. 1. vydání. Brno: Computer Press,. 209 s. ISBN 978-80-251-1572-5. 
PECINOVSKÝ, Josef. Jak na Word v rekordním čase. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s.,. 88 s. ISBN 978-80-

247-2190-3 
PÍRKOVÁ, Kateřina. Word : Rychle hotovo. 1. vydání. Brno : Computer Press, a.s.,. 211 s. ISBN 978-80-251-1771-

2 
PÍSEK, Slavoj. Access 2007. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 99 s. Snadno a rychle (Grada). ISBN 978-802-4719-665. 
WALKENBACH, John. Microsof Office Excel :Kompletní průvodce vzorci a výpočy. 1. vydání. Brno: Computer 

Press, 2008. 699 s. ISBN 978-80-251-1765-1. 
Relevantní internetové zdroje k tématu. 
Nápovědy jednotlivých programů a aplikací. 

Doporučená literatura: 
BITTO, Ondřej. Windows 7 : Podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno : Computer Press, a.s., 2009. 340 s. 

ISBN 978-80-251-2647-9. 
DODGE, M., STINSON, C. Mistrovství v Microsoft Office Excel. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2008. 883 s. 

ISBN 978-80-251-1980-8. 
KRÁL, Mojmír; MAGERA, Ivo. Power Point : Podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno : Computer Press, 

a.s.,. 360 s. ISBN 978-80-251-1619-7. 
MURRAY, K., MILLHOLLON, M., MELTO, B. Mistrovství v Microsoft Office Word. 1. vydání. Brno: Computer 

Press, 2008. 753 s. ISBN 978-80-251-2051-4. 
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