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SHRNUTÍ
Tento modul je navržen tak, aby uživateli poskytl cenné informace týkající se rozložení
klávesnice, toho, jak používat nejběžnější obecné klávesové zkratky a umožnil mu rozvíjet své
dovednosti v psaní na průměrnou úroveň.

KLÍČOVÁ SLOVA
klávesnice, klávesy, schopnosti psaní na klávesnici, klávesové zkratky, psaní všemi deseti,
procvičování psaní na klávesnici

CÍLE MODULU
Činnosti / Dosažení
Představit uživateli znovu klávesnici počítače, poskytnout informace, nástroje a metody,
jak efektivněji psát.
Znalosti
Obecná klávesnice

Dovednosti
Seznámit
s klávesnicí

se

Kompetence
opět

Znát použití všech obecných
kláves na klávesnici

Seznámit se s hlavními
obecnými klávesami a být
schopen rozvíjet rychlost a
efektivitu psaní.

Umět správně psát
Klávesové zkratky

Naučit se hlavní klávesové
zkratky

Schopnost
používat
nejužitečnější a nejchytřejší
klávesové
zkratky
na
klávesnici

Psaní všemi deseti

Naučit se psaní všemi deseti

Schopnost psát na klávesnici
průměrnou rychlostí, aniž
by bylo nutné se často dívat
na klávesy
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LEKCE 1: Obecná klávesnice

Výstup
Přehled o obecném rozložení klávesnice, pochopení použití všech obecných kláves klávesnice
a schopnost psát správně a přijatelnou rychlostí.

Opětovné setkání s klávesnicí
Klávesnice je jedním z nejpoužívanějších počítačových periferií, na druhém místě je možná
myš. Všichni jsme už viděli nebo používali klávesnici počítače, ale klávesnice nejsou všechny
stejné. Existuje různé uspořádání (QWERTY, Dvorak), jazyk, operační systém (Win, Mac), druh
použití (obecné PC, notebook, multimédia, hry). V tomto výukovém modulu se zaměříme na
obecné rozvržení klávesnice QWERTY a prohloubíme také jednotlivé části a použití kláves.

Znakové klávesy
Tyto klávesy jsou stejné typy kláves, které se nalézaly na starém psacím stroji: písmena A-Z,
číslice 0-9 a interpunkční znaménka. Nazývají se „Klávesy psacího stroje“ nebo také
„Alfanumerické“.
Klávesy se šipkami / kurzorem
Tyto čtyři klávesy posouvají textový kurzor ve směru šipek. Nad nimi je více kurzorových
kláves - šestice Insert, Delete, Home, End, Page Up a Page Down.
Numerická klávesnice
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Číselná klávesnice obsahuje klávesy podobné kalkulátoru. Klávesa Num Lock zapíná a vypíná
numerickou klávesnici. Když je vypnutá, klávesy vykonávají namísto psaní čísel jiné funkce (tj.
směrové šipky).
Funkční klávesy
Tyto klávesy jsou umístěny ve vrchní řadě klávesnice. Jsou označeny F1, F2, F3, až F11 a F12.
Speciální klávesy
Existuje mnoho dalších kláves na klávesnici, které se mohou hodit. Některé z těchto kláves
jsou téměř zastaralé s vynálezem myši, ale v mnoha směrech je rychlejší a snazší používat
klávesnici.
● Shif. Klávesa 'shift' je pro psaní velkých písmen nebo pro použití sekundárního znaku
klávesy. Podržte klávesu Shift a stiskněte jedno z číselných tlačítek (v horní řadě
klávesnice), abyste získali interpunkční znaménko (například !, @, #, $). Používá se
také se šipkami pro zvýraznění textu
● Caps Lock. Tato klávesa se používá, pokud chcete psát všechna písmena velká.
Použijte 'shift' pro vytvoření malého písmena. Použití caps lock není stejné jako držení
klávesy shift, ovlivňuje pouze písmena
● Tab. Klávesa "tab" odsouvá váš odstavec. Mnoho programů pro zpracování textu
umožňuje upravit odsazení. Tab je také velmi užitečný při vyplňování formulářů na
internetu. Zmáčknutím klávesy přesunete kurzor na další položku ve formuláři
namísto použití myši
● Esc Key. Znamená Escape, který se používá k exitu (nebo úniku-escape) z programů a
úkolů a odeslání speciálních kódů do různých zařízení
● Backspace. Vymaže znak vlevo od kurzoru
● Delete. Vymaže znak vpravo od kurzoru
● Enter Key. Klávesa Enter může být označena jako klávesa „Return, nebo pouze velkou
šipkou. Při psaní textu se používá k přechodu na nový řádek. Lze ji také stisknout
kdykoliv, když je zvýrazněno tlačítko nebo volba (v rámci softwarového programu
nebo na internetu), aby počítač informovala o tom, že jste danou položku zvolili.
● Ctrl (Control). Klávesa Control se používá ve spojení s jinou klávesou k zahájení určité
akce. U většiny programů podržením klávesy CTRL při současném stisknutí klávesy S
soubor uložíte, CTRL + P vytiskne soubor atd.
● Alt. Používá se v mnoha počítačových příkazech. Klávesa ALT je nejčastěji používána
v kombinaci s jinými klávesami pro určité provedení. Například ALT + F obvykle otevírá
nabídku Soubor.
● Prt Scr (Print Screen). Toto ve skutečnosti nic nevytiskne. Tato klávesa slouží k pořízení
snímku obrazovky - obrázku celé obrazovky, nikoli pouze programu, který používáte.
Pokud potřebujete snímek obrazovky:
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○ Ujistěte se, že vidíte všechny informace, které chcete uložit
○ Zmáčkněte klávesu print screen
○ Otevřete zobrazovací program, například PhotoShop nebo Paint
○ Stiskněte klávesu Control + V pro vložení snímku obrazovky
● Insert. Umožňuje přepsat existující slova. Je to užitečné ve specifických situacích, ale
nepoužívá se často
Naučení se těchto kláves vám rovněž pomůže zvýšit efektivitu vašeho počítače. Existují
také jiná použití pro některé klávesy v závislosti na tom, které programy používáte.
Například na většině tabulek bude "tab" fungovat jako klávesa se šipkou vpravo.

Správné psaní
Posílání e-mailů, placení účtů online, zapisování poznámek, vyhledávání jsou v dnešní době
každodenními záležitostmi. Schopnost efektivně psát a používat počítačovou klávesnici a myš
je nezbytná, pokud chcete být schopni dobře komunikovat v dnešním světě. Trénink vyžaduje
úsilí a čas. Pokud již používáte klávesnici, možná budete muset znovu naučit své tělo používat
správné techniky. Můžete se zeptat sami sebe: „Proč se snažit? Píšu už dost rychle.“
Jen si představte, že budete pravděpodobně používat počítač po zbytek svého života. Pokud
se to nenaučíte teď, budete se to muset naučit později. Neuniknete tomu. Kromě toho,
pokud se naučíte psát správně, tak:
● zvýšíte svou rychlost
● zvýšíte efektivnost, budete dělat méně chyb
● zvýšíte efektivnost, protože uvidíte svou práci a obrazovku, přičemž ruce budete mít
volné na práci
● zůstanete zdraví, vyhnete se zranění a budete si během života udržovat produktivitu
Je vaše pozice při používání kláves správná?
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Úprava vašeho pracoviště je důležitá, ale musíte také udržovat správnou pozici při používání
kláves. Níže jsou uvedeny některé pokyny pro správné psaní:














Vycentrujte své tělo na klávesu J, asi na délku ruky od klávesnice a přímo před
monitor
Držte hlavu rovně nad rameny, aniž byste se nakláněli dopředu nebo dozadu
Umístěte monitor na úroveň očí a délku paže, abyste se dívali dolů v úhlu 10 stupňů
Natáhněte a uvolněte krk
Ramena mějte dole
Sklopte klávesnici mírně dolů k monitoru. To vám pomůže udržet vaše zápěstí
v neutrální pozici a prsty uvolněné a pokrčené
Nastavte židli a klávesnici tak, aby se lokty ohýbaly v pravém úhlu
Paže držte v blízkosti stran, ale umožněte jim volný mírný pohyb
Zápěstí mějte volné a v poloze „neutrální“
Záda mějte ve vzpřímené poloze nebo lehce nakloněná dopředu z boků. Udržujte
mírnou přirozenou křivku dolní části zad. Použijte polštář nebo nastavte židli tak, aby
byla oporou pro spodní část zad
Mějte kolena mírně níže než vaše boky
Upravte židli tak, aby byly nohy dobře podepřeny. V případě potřeby použijte opěrku
nohou

Tipy pro používání klávesnice
Následují určité body, na které je třeba pamatovat pro úspěšné používání technik klávesnice:
● Klávesy mačkejte zlehka a nevyvíjejte zbytečný tlak
● Během psaní si položte prsty na domovskou řadu
● Nechte své prsty přirozeně spadnout na klávesy tak, aby každý prst spočíval v horní
části další klávesy ve stejné vodorovné řadě
● Během psaní uvolněte klávesu okamžitě, jakmile ji stisknete. Pokud není určitá
klávesa uvolněna okamžitě a je podržena po delší dobu, bude klávesa opakovaně psát
stejný znak
● Při učení klávesnice se na klávesnici nedívejte
● Během psaní se snažte udržovat rytmus. Znamená to stisknutí kláves ve stejných
časových intervalech
● Klávesy mačkejte pouze prsty, které jsou jim přiřazeny
● Při stisknutí klávesy si tiše ve své mysli řekněte požadované písmeno nebo číslo, ať je
jakékoliv
● Uvolněte se a vyhněte se při psaní jakémukoli typu psychického stresu
● Zabezpečte ergonomii psaní
● V počátečních fázích se chyby stát musí. Buďte stále trpěliví
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● Ve svém procvičování buďte konzistentní
● Rychlost a přesnost jsou oboje stejně důležité. Neměli byste obětovat přesnost pro
rychlost
● Chcete-li získat mistrovství na počítačové klávesnici, opakovaně procvičujte psaní slov,
vět, pasáží a čísel, aniž byste se dívali na klávesnici
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LEKCE 2: Klávesové zkratky

Výstup
Naučte se hlavní klávesové zkratky, abyste mohli používat počítačové programy jednodušeji,
rychleji a chytřeji.

Klávesové zkratky
Klávesové zkratky jsou běžným aspektem většiny moderních operačních systémů a
souvisejících softwarových aplikací. Jejich použití je dostatečně všudypřítomné, takže je
někteří uživatelé považují za důležitý prvek své rutinní interakce s počítačem, ať už se jedná
o záležitost osobní preference nebo adaptivní technologie.
Klávesové zkratky pro editaci textu
CTRL F

Zobrazí dialogové okno Najít a nahradit

CTRL K

Přepne komentáře pro aktuální nebo vybrané řádky kódu

TAB

Odsadí aktuální nebo vybrané řádky o čtyři mezery

SHIFT TAB

Oddělí aktuální nebo vybrané řádky o čtyři mezery

CTRL Z

Vrátí zpět (přidržte pro opakování kroku)

CTRL Y

Zopakuje akci (přidržte pro opakování kroku)

CTRL A

Vybere vše

CTRL X

Vyjme vybraný text do schránky

CTRL C

Zkopíruje vybraný text do schránky

CTRL V

Vloží text ze schránky

CTRL ENTER

Vloží konec stránky

CTRL F2

Vybere příkaz Náhled tisku

CTRL F4

Zavře aktivní okno

CTRL F6

Pokud je jich otevřeno více, otevře se další okno

NAHORU, DOLŮ, VLEVO,
VPRAVO (šipky)

Přesune kurzor o jeden znak v zadaném směru
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CTRL VLEVO / CTRL VPRAVO

Přesune kurzor o jedno slovo v zadaném směru

SHIFT NAHORU / SHIFT DOLŮ /
SHIFT VLEVO / SHIFT VPRAVO

Vybere text v zadaném směru

CTRL SHIFT VLEVO / CTRL
SHIFT VPRAVO

Vybere jedno slovo v zadaném směru

F1

Získáte nápovědu k vybranému příkazu nebo použijete
pomocníka Office

F2

Posune text nebo obrázek

F3

Vloží automatický text

F4

Provede znovu poslední akci

F5

Zobrazí dialogové okno Přejít

F6

Přejde na další rámeček nebo podokno

F7

Spustí kontrolu pravopisu

F8

Rozšíří výběr textu

F9

Obnoví

F10

Zobrazí klíčové tipy

SHIFT F10

Zobrazí místní nabídku (stejně jako kliknutí VPRAVO)

F11

Přejde na další pole

F12

Otevře Uložit jako, odpovídající nabídce nástrojů

Běžné klávesové zkratky
CTRL SHIFT M

Změní režim (stejně jako klepnutí na položku Režimy)

CTRL N

Vytvoří novou prázdnou kartu (stejně jako kliknutí na
tlačítko Nový)

CTRL O

Otevře nový soubor (stejně jako kliknutí na „Otevřít“)

CTRL S

Uloží soubor (stejně jako kliknutí na „Uložit“)

CTRL +

Zvětší (stejně jako po klepnutí na tlačítko Zvětšit)
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CTRL -

Zmenší (stejně jako po klepnutí na tlačítko Zmenšit)

F1

Přepne témata (stejně jako kliknutí na „Téma“)

F2

Kontrolní kód (stejně jako kliknutí na "Kontrola")

CTRL H

Zobrazí pomoc (stejně jako kliknutí na "Pomoc")

CTRL Q

Odejít (stejně jako kliknutí na "Odejít")

CTRL ALT DEL

Aktivuje „Správce úloh“. Stiskněte současně klávesy Ctrl +
Alt + Del, chcete-li se dostat z počítače, protože aplikace,
na které pracujete, je přetížena nebo nereaguje

Věděli jste?
● Zmáčkněte ALT + klikněte na libovolný obrázek Google a automaticky se uloží na
vašem počítači
● Uložte prezentace aplikace PowerPoint jako „PowerPoint Show“ (.ppsx) a otevře se
přímo prezentace
● Když kopírujete něco z internetu, použijte CTRL SHIFT V pro vložení. To zabrání
formátování textu
● Zvýrazněte výběr v aplikaci Word a stiskněte klávesu SHIFT F3, aby byla všechna
písmena velká nebo všechna malá
● Náhodně jste uzavřeli soubor aplikace Word bez uložení? Neproběhlo ani automatické
ukládání? Hledejte ".asd" v průzkumníku souborů pod "můj/tento počítač".
Dokument tam bude!
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LEKCE 3: Psaní všemi deseti

Výstup
Schopnost psát na klávesnici průměrnou rychlostí, aniž by bylo nutné se často dívat na
klávesy.

Učení se psaní všemi deseti
Co je to psaní všemi deseti?
Psaní všemi deseti je metoda psaní bez vyhledávání znaků klávesnice, což znamená, že píšící
pracuje s klávesami, aniž by se musel dívat na klávesnici. Zná zpaměti, které klávesy jsou
přiřazeny jednotlivému prstu, a že palec je přiřazen mezerníku.
Když můžete psát přesně, aniž byste se dívali na klávesnici, a pro každou klávesu používáte
správný prst, rychlost vašeho psaní se dramaticky zvýší. Pokud chcete zvýšit svou produktivitu
a ušetřit čas, psaní všemi deseti je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout. S
určitou trpělivostí a praxí se každý může naučit psát správně.

Procvičování psaní všemi deseti
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Podle této metody by se píšící nikdy neměl dívat na klávesnici, přičemž by neměl zasáhnout
nějaké nesprávné klávesy. Abyste se to naučili, je velmi důležitá pozice prstů. Když píšete,
musíte vždy používat určité prsty pro stejné klávesy. Pokud tak neučiníte, brzy ztratíte svou
orientaci a uděláte chybu. Když jste našli dvě domácí klávesy, 'F' a 'J', měli byste se snažit psát
bez pohledu na klávesnici. Nenechte se frustrovat, i když děláte na začátku chyby, každý je
dělá. Po určitém čase procvičování budete znát zpaměti, kde klávesy jsou a vaše psaní deseti
půjde mnohem více hladce. Je to zvyk, který lze zvládnout pouze praxí a … praxí.
● Jednou z počátečních technik, jak mít velkou a přesnou rychlost psaní, je poloha
prstů. Vaše ukazováčky by měly být na správných klávesách a cítit úder na prstech, tj.
levý ukazováček na 'F', takže máte klávesy ASDF po levé ruce a pravý ukazováček na
'J', takže máte JKL, tyto jsou nazývány jako "domovské klávesy".
● V počáteční fázi je důležité psát, aniž byste se dívali na klávesnici a psát všemi deseti
prsty. Chyba je součástí cvičení, praxe dělá člověka dokonalým a trénink na konci dne
přinese výsledky. Vedení kontroly vlastních chyb vám dále pomůže opravit to stejné
přenastavením a přepracováním.
● Pokud jde o psaní všech deseti, významnou roli ve vašem výkonu hraje to, jak sedíte.
Nesprávné držení těla může vést k bolesti a namáhání krku a ramene.
● Psaní na klávesnici vám nepomáhá jen v rychlejším psaní, ale také zlepšuje vaše
schopnosti čtení.
● Člověk pravidelně píšící všemi deseti bude mnohem lepší a rychlejší než ten, kdo píše
jen příležitostně.
Existují docela příjemné kurzy psaní bez poplatku, kde si můžete procvičovat psaní všemi
deseti jen tím, že strávíte nějaký čas aktivně na vašem počítači.
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CVIČENÍ

Případová studie: Procvičování psaní všemi deseti
Bez ohledu na svůj vlastní způsob a úroveň psaní se můžete znovu stát úplným začátečníkem
a začít praktikovat metodu psaní všemi deseti pomocí online bezplatného vzdělávacího
nástroje (např. ww.typingclub.com).
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DALŠÍ ČTENÍ A ZDROJE
Tabulka klávesových zkratek
https://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_keyboard_Klávesové zkratky

Rychlost psaní, správnost pravopisu a použití slovní predikce
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000100008

Texaská škola pro nevidomé a zrakově postižené
https://www.tsbvi.edu/typing-tutor-software-free-DOLŮload

Dvorak klávesnice
https://simple.wikipedia.org/wiki/Dvorak_keyboard

Tutoriály ke psaní zdarma
https://www.gnu.org/software/gtypist

Metoda psaní všemi deseti (GR)
https://el.wikipedia.org/wiki/Τυφλό_σύστημα_δακτυλογράφησης

Speciální znaky - Klávesové zkratky - Tipy a triky - Youtube video
https://www.youtube.com/watch?v=kpkc65j-CLw
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http://www.easytype.org
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ŘEŠENÍ CVIČENÍ

Řešení případové studie 1 – Procvičování psaní všemi deseti
Do vašeho webového prohlížeče napište kurz psaní na klávesnici a začněte. V tomto cvičení
jsme použili www.typingclub.com. Najdete tam i několik dalších online kurzů psaní na
klávesnici zdarma (easytype.org etc.)
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Možná už víte, jak psát, ale zařaďte se na začátečnickou úroveň a začněte od lekce 1.

Naučit se dobře psát, není otázkou chlouby, ale vychází z neustálého a progresivního vývoje.
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