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SHRNUTÍ

Hlavními cíli modulu jsou vysvětlit význam počítačového hardwaru, informovat 

o základní digitální terminologii a rozvinout schopnosti psaní na klávesnici. 

Účastníci se naučí používat rozhraní počítačů. Seznámí se s rolí a fungováním myši, 

klávesnic, dotykových obrazovek, tiskáren, skenerů atd.

 Získají základní znalosti o internetu, prohlížeči, Wi-Fi, vyhledávačích, registraci, 

přihlášení, stahování dat a také o klávesách na klávesnici, velkých písmenech, pozicích prstů 

atd.

 Pomocí cvičení si účastníci procvičí a rozvinou schopnosti psaní na klávesnici. 

KLÍČOVÁ SLOVA

Počítačové rozhraní, myš, klávesnice, dotyková obrazovka, tiskárna, skener, internet, 

WiFi, prohlížeč, vyhledávač, zaregistrování, login, stahování, psaní na klávesnici, klávesa na 

klávesnici, velké písmeno, pozice prstů.

CÍLE MODULU 
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Činnosti / Dosažení

Používání počítačového rozhraní; Základní znalosti digitální terminologie; 

Základní dovednosti psaní na klávesnici 

Znalosti Dovednosti Kompetence

Porozumění 
používání 
počítačového 
rozhraní: myš a 
touchpad, 
klávesnice, 
dotyková 
obrazovka, tiskárny
a skenery, atd.

Porozumění 
základní digitální 
terminologii: 
internet, webový 
prohlížeč, WiFi, 
vyhledávače, 
zaregistrování, 
ogin, stahování

Základy psaní na 
počítači,  klávesy 
na klávesnici, velká
písmena, pozice 
prstů, cvičení na 
procvičení psaní na
klávesnici 

Aplikování znalostí o 
používání počítačového 
rozhraní a chytrých zařízení 

Identifikování potenciálních 
kritických bodů a navržení 
preventivních opatření 

Diskuse o problémech 
s profesionály 

Používání internetu, 
webového prohlížeče, WiFi,
vyhledávače, zaregistrování 
se, přihlášení, stahování

Osvojení si základních 
dovedností psaní na 
počítači 

Naučení se různým 
přístupům psaní na 
klávesnici a používání 
počítačové klávesnice 

Samostatně vybrat
pravidla / 
předpisy / normy, 
které mají být 
aplikovány při 
používání počítačů 
a chytrých zařízení

Uplatňovat 
sledovaní 
dohodnutých 
pravidel a 
požadavků

Řešit problémy, 
které mohou 
vyvstat při 
používání 
počítačového 
rozhraní a chytrých

Správné použití 
počítačů a 
chytrých zařízení 

Správné použití 

terminologie 

Sebejistota v psaní 
na počítači 



                            

LEKCE 1: POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉHO ROZHRANÍ

Specifické cíle lekce 1

Specifickým cílem lekce 1 je poskytnout znalosti a rozvíjet dovednosti pro používání 

počítačového hardwaru: displeje, myši a touchpadu, klávesnice, dotykové obrazovky, tiskárny,

skeneru atd.

Displej

 Jinak označovaný jako stolní displej nebo monitor, je displej nebo zobrazovací zařízení

termín používaný k popisu zařízení používaného k zobrazení grafiky nebo textu. Obrázek je 

příkladem plochého displeje a dnes nejběžnějšího displeje používaného u počítačů.

Vše, co je možné připojit k počítači a zobrazovat jeho výstup, je považováno za 
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výstupní zařízení. Níže je uveden seznam nejčastěji používaných zobrazovacích zařízení:

 Monitor CRT

 Displej s plochým panelem

 LCD (aktivní matice, pasivní matice)

 Projektor

 TV (4K TV, HDTV, plazmová televize, Smart TV)

Myš a touchpad

Počítačová myš je ruční polohovací zařízení, které detekuje dvojrozměrný pohyb vzhledem 

k povrchu. Tento pohyb je typicky přeložen do pohybu ukazatele na displeji, což umožňuje 

plynulé ovládání grafického uživatelského rozhraní. Mnoho moderních myší, původně 

zapojených do počítače, je bezšňůrové.
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Alternativou k myši je touchpad (také nazývaný trackpad), touchpad je vstupní 

zařízení na noteboocích a některých klávesnicích. Umožňuje uživateli pohybovat kurzorem 

prstem. Lze ho použít místo externí myši.
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           Touchpad se ovládá pomocí prstu a přetažením přes plochý povrch touchpadu. Při

pohybu prstem po povrchu se kurzor myši pohybuje stejným směrem. Stejně jako většina

počítačových myší má touchpad pod dotykovým povrchem také dvě tlačítka, která umožňují

kliknout vlevo nebo vpravo.
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Klávesnice

          Klávesnice počítače je zařízení ve stylu psacího stroje, používající uspořádání tlačítek 

nebo kláves, které slouží jako mechanické páky nebo elektronické spínače. Klávesy na 

klávesnici (tlačítka) mají na sobě vryté nebo vytištěné znaky a každý stisk klávesy typicky 

odpovídá jednomu napsanému symbolu.

Standardní klávesnice (plná velikost)

Kompaktní klávesnice (velikost notebooku)
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Tiskárna

Tiskárna je periferní zařízení, které umožňuje trvalé čtení grafiky nebo textu na papíře. 

Osobní tiskárny jsou primárně určeny k podpoře jednotlivých uživatelů a mohou být 

připojeny pouze k jednomu počítači. Síťové nebo sdílené tiskárny jsou obvykle sdíleny mnoha

uživateli v síti. Nejběžnějšími typy tiskáren jsou inkoustové a laserové tiskárny.

Inkoustová tiskárna

Laserová tiskárna
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Barevná laserová tiskárna

       Hlavní rozdíly mezi výše uvedenými tiskárnami jsou - inkoustové tiskárny vytvářejí 

obrázky tím, že na papír padají skvrny inkoustu, zatímco laserové tiskárny vytvářejí obrázky 

nabitím papíru laserovým paprskem, aby přitahoval tonerové částice. Srovnáváme-li kvalitu 

inkoustové tiskárny s laserovou tiskárnou, jsou dnes více srovnatelné než dříve. V níže 

uvedené grafice naleznete porovnání nejdůležitějších rozdílů:
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Skener

        Skener nebo optický skener je hardwarové vstupní zařízení, které opticky „čte“ obraz a 

převádí jej na digitální signál - počítačový soubor. Skener může být například používán 

k převedení tištěného obrázku, kresby nebo dokumentu (kopie) do digitálního souboru, který

může být editován v počítači, posílán přes e-mail nebo nahrán na internet.

All-in-one a multifunkční zařízení

Tiskárny vše v jednom (all-in-one) a multifunkční tiskárny (MFP) jsou hardwarová 

zařízení, jako je tiskárna, fax a skener, vše v jednom přístroji. All-in-one je malá stolní 

jednotka určená pro domácí nebo home-office použití. Tato zařízení se zaměřují na funkčnost

skenování a tisku pro domácí použití a mohou se dodávat s přibaleným softwarem pro 

organizování fotografií, jednoduchým OCR a dalšími možnostmi pro domácího uživatele. 

Zařízení All-in-one bude vždy obsahovat základní funkce Print a Scan (Tisk a skenování), 

přičemž většina z nich bude obsahovat také funkce Copy (Kopírování) a menší počet možností

faxování.

            Dvě nejdůležitější výhody all-in-one zařízení jsou: 
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1. Zabírají méně místa na pracovním stole a v místnosti kombinací více zařízení (např. 

fax, tiskárna a skener) do jednoho zařízení.
2. Méně kabelů. Vzhledem k tomu, že tiskárna a skener jsou jedním zařízením, vyžaduje 

AIO pouze jeden napájecí kabel a obvykle jeden datový (USB) kabel nebo dokonce wi-

fi připojení.

Laserové multifukční zařízení
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Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka je obrazovka počítače, kterou lze použít dotykem prstu nebo 

dotykového pera, namísto použití myši a klávesnice. Lze ji popsat jako touchpad 

s integrovanou obrazovkou.
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Vzhledem k tomu, jak snadno se používají, najdete dotykové obrazovky na mnoha 

místech. Spolu s obecnými výpočetními a spotřebními elektronickými zařízeními, jako jsou 

smartphony, tablety, smart hodinky a osobní počítače, jsou dotykové obrazovky také široce 

používány na veřejných terminálech, které jsou využívány pro informační systémy ve městech

a muzeích. Nacházejí se také v zařízeních, jako jsou bankomaty, pokladny a maloobchodní 

prodejní terminály, navigační systémy GPS v automobilech a jiných vozidlech, ve 

zdravotnických zařízeních a průmyslových ovládacích panelech. Dotyková obrazovka 

zabudovaná do automatů využívá jednoduchou interakci pomocí označení a kliknutí. 

Interaktivní tabule, které lze nalézt na mnoha školách, také využívají jednoduchou formu 

dotykové technologie.
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LEKCE 2: ZÁKLADNÍ ZNALOST DIGITÁLNÍ TERMINOLOGIE

Specifické cíle lekce 2

Specifickým cílem lekce 2 je poskytnout základní znalosti o následující digitální terminologii: 

internet, webové prohlížeče, WiFi, vyhledávače, registrování, přihlašování, stahování.

Internet

            Internet je globální systém propojených počítačových sítí, které používají sadu 

internetových protokolů k propojení zařízení po celém světě. Jedná se o síť sítí, která se 

skládá ze soukromých, veřejných, akademických, obchodních a vládních sítí lokálního až 

globálního rozsahu, propojených širokou škálou elektronických, bezdrátových a optických 

síťových technologií. Internet nese širokou škálu informačních zdrojů a služeb, jako jsou 

vzájemně provázané hypertextové dokumenty a aplikace World Wide Web (WWW), 

elektronická pošta, telefonování a sdílení souborů.

Prohlížeč

           Jinak označovaný jako webový prohlížeč nebo internetový prohlížeč, je prohlížeč  

softwarový program vytvořený jako zjednodušený prostředek pro prezentaci a prozkoumání 

obsahu na webu. Tyto obsahy, včetně obrázků, videí a webových stránek, jsou propojeny 

pomocí hypertextových odkazů a klasifikovány pomocí adres URL (Uniform Recourse 

Identifiers).

Wi-Fi

            WiFi je technologie pro přenosové bezdrátové místní síťové zařízení, jako jsou stolní 

počítače a notebooky, herní konzole, smartphony a tablety, chytré televizory, digitální audio 

přehrávače a moderní tiskárny. Zařízení kompatibilní s Wi-Fi se mohou připojit k internetu 

prostřednictvím sítě WLAN a bezdrátového přístupového bodu, který se také nazývá hotspot.

Vyhledávače

Vyhledávač je softwarový program nebo skript dostupný přes internet, který 

vyhledává dokumenty a soubory pro klíčová slova a vrací výsledky všech souborů 
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obsahujících tato klíčová slova. V současné době jsou na internetu k dispozici tisíce různých 

vyhledávačů, každý s vlastními možnostmi a vlastnostmi. Nejoblíbenější a nejznámější 

vyhledávač je Google. Mezi další populární vyhledávače patří AOL, Ask.com, Baidu, Bing a 

Yahoo.

Registrace

„Zaregistrovat se“ je funkce, kterou nabízejí různé internetové portály, platformy a 

weby jako Google, Yahoo, Facebook atd. Obecně se jedná o počáteční proces, potřebný 

k vytvoření virtuální identity osoby, která chce používat služby poskytované příslušným 

poskytovatelem. Chcete-li například použít e-mailovou adresu na portálu www.yahoo.com, 

musíte vytvořit (zaregistrovat) profil. Obvykle, když se zaregistrujete na nový web nebo 

portál, musíte:

1. Vybrat si jedinečné uživatelské jméno;
2. Zadat osobní detaily jako je jméno a příjmení.  V závislosti na zásadách portálu 

musíte navíc zadat také své pohlaví, datum narození, adresu bydliště a / nebo 

pracovní adresu, hlavní a / nebo alternativní e-mail a v některých případech další 
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osobní údaje;
3. Vytvořit si silné heslo. Většina stránek nabízí různé možnosti obnovení 

zapomenutých uživatelských jmen a hesel;

Přihlášení

Jinak označováno jako sign in, login nebo logon je sada údajů, které se používají 

k získání přístupu do oblasti, která vyžaduje správnou autorizaci. Přihlašovací údaje se 

používají k získání přístupu k počítačům, sítím a databankám a k dalším službám a zařízením. 

Dnes se většina přihlášení skládá z uživatelského jména a hesla.
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         Pokud je zadáno nesprávné uživatelské jméno nebo heslo nebo jste na ně zapomněli, 

nedostanete se ke svému účtu. U online služeb, jako je Yahoo! Mail, Gmail a Facebook, 

můžete použít funkci "Zapomenuté heslo" nebo "Obnovit heslo", abyste dostali heslo nebo 

odkaz na reset hesla.

Stahování

Stahování je proces přijímání dat přes internet. Stahování je opakem odesílání dat do 

jiného systému prostřednictvím internetu. Slova "ke stažení" mohou odkazovat na soubor, 

který lze získat z internetu a sloveso "stahování" na proces stahování souboru.

 Při každém použití internetu stahujete data. Pokaždé, když navštívíte webovou 

stránku, musí počítač nebo mobilní zařízení stáhnout HTML, CSS, obrázky a další relevantní 

data, aby se stránka zobrazila ve vašem prohlížeči.

Když kliknete na odkaz "Stáhnout", prohlížeč začne stahovat konkrétní soubor, který 

můžete otevřít.

Kromě webu můžete také stahovat data pomocí médií. Můžete například stahovat 
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soubory pomocí programu FTP, stahovat e-mailové zprávy pomocí e-mailového klienta a 

stahovat aktualizace softwaru přímo prostřednictvím operačního systému. Stahování můžete 

provést ručně (například kliknutím na odkaz ke stažení), i když většina stahování se provádí 

automaticky. Váš smartphone může například stahovat e-mailové zprávy a aktualizace 

softwaru na pozadí, aniž byste o tom věděli.

Slovo "ke stažení" může také odkazovat na samotný soubor. Běžně můžete vidět slova 

"ke stažení" v online reklamě, která prohlašuje "Zdarma ke stažení". Tato fráze znamená, že 

kliknutím na odkaz ke stažení stáhnete soubor (často softwarový program nebo instalační 

program) a použijete ho zdarma. Slovo "stahovat" lze také použít ve významu "přenést" 

k popisu procesu stahování dat. Program může například zobrazit aktualizaci stavu, která říká:

„Probíhá stahování“ nebo „Stahování dokončeno“.
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LEKCE 3: ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PSANÍ NA KLÁVESNICI

Specifické cíle lekce 3

Specifickým cílem lekce 3 je poskytnout znalosti a naučit základním dovednostem psaní na 

klávesnici. Účastníci se naučí používat klávesy na klávesnici (velká písmena, pozice prstů). 

Psaní si procvičí pomocí cvičení.

Klávesy na klávesnici

Pro klávesy na klávesnici (tlačítka) jsou typické na nich vryté nebo vytištěné znaky a 

každý stisk klávesy typicky odpovídá jednomu napsanému symbolu. Vytváření některých 

symbolů však může vyžadovat stisknutí a přidržení několika tlačítek současně nebo postupně.

Zatímco většina kláves klávesnice vytváří písmena, čísla nebo znaky, další klávesy nebo 

současně zmáčknuté klávesy mohou vytvářet akce nebo provádět počítačové příkazy. 

V normálním použití je klávesnice používána jako textové rozhraní pro psaní textu a čísel do 

word procesoru, textového editoru nebo jiného programu.

Standard QWERTY 

            Téměř každý počítač, notebook a smart zařízení dnes používají standardizovanou 

klávesnici QWERTY. QWERTY je design klávesnice pro latinkové abecedy. Název pochází 

z pořadí prvních šesti kláves v levém horním řádku řádků klávesnice.

V mezinárodních variantách QUERTY jsou provedeny drobné změny uspořádání 

kláves. Existuje velké množství různých rozložení klávesnice pro různé jazyky psané latinkou. 

Mohou být rozděleny do tří hlavních skupin podle toho, kde jsou klávesy Q, A, Z, M a Y 

umístěny na klávesnici. Více informací o rozdílech naleznete zde: 

https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY#International_variants

           Od standardizace PC-kompatibilních počítačů a Windows po osmdesátých letech, má

většina  plnohodnotných  počítačových  klávesnic  oddělenou  numerickou  klávesnici  pro

zadávání  dat  napravo,  12  funkčních  kláves  nahoře,  kurzorovou  sekci  napravo  a  centrum

s klávesami  Insert, Delete, Home, End, Page Up a Page Down s kurzorovými šipkami ve tvaru

obráceného písmene T.
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Převod písmen

Převod písmen je typografické rozlišování mezi písmeny, která jsou psána buď velkým 

(také velká písmena, nebo více formálně majuskule) nebo malým (také malá písmena, nebo 

více formálně minuskule) v písemném vyjádření určitých jazyků. 

Caps Lock je tlačítko na klávesnici počítače, které způsobí, že všechna písmena, která 

vychází z latinky, budou generována velkými písmeny. Je to přepínací klávesa: každé stisknutí 

změní její činnost. Většina klávesnic má také implementováno světélko pro poskytnutí 

vizuální zpětné vazby o tom, zda je klávesa zapnutá nebo vypnutá.

            Klávesa shift je modifikační klávesa na klávesnici, která se používá k psaní velkých 

písmen a dalších alternativních "horních" znaků. Normálně existují dvě klávesy shift, na levé a

pravé straně řady pod domovskou řadou.

Bezpečnostní zásady na klávesnici 

 Výšku domovské řady klávesnice ponechejte co nejblíže úrovni lokte.
 Vycentrujte mezerník s tělem.
 Neohýbejte zápěstí. Při psaní udržujte zápěstí zvednuté a pokud možno v rovné 

poloze. 
 Vyvarujte se datlování, neboť časté dívání se dolů na klávesnici způsobuje napětí krku.
 Ke zmáčknutí kláves nepoužívejte více síly, než je zapotřebí. 
 Když nepíšete, nechte paže a ruce odpočinout. Nikdy si však nepokládejte paže, ruce, 

ani zápěstí na ostrý okraj.
 Každých 20 až 30 minut si udělejte přestávku od psaní.

Tipy pro psaní na klávesnici

1. Sedící pozice pro psaní

 Seďte rovně a nezapomeňte na rovná záda. 
 Lokty mějte v pravém úhlu. 
 Buďte čelem k obrazovce, s hlavou mírně nakloněnou dopředu. 
 Udržujte vzdálenost mezi očima a obrazovkou nejméně 45 - 70 cm.

• Svaly ramen, paží a zápěstí vystavujte co nejmenšímu zatížení. Zápěstí se může dotýkat 

povrchu stolu před klávesnicí. Nikdy nepřenášejte svou tělesnou váhu na zápěstí tím, že 

na nich spočinete.
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2. Pozice v domovské řadě 

Trochu zakřivte prsty a položte je na ASDF a JKL; klávesy, které jsou umístěny ve střední 

řadě písmen. Tento řádek se nazývá DOMOVSKÁ ŘADA, protože vždy začínáte z těchto kláves 

a vždy se k nim vracíte. 

Klávesy F a J pod ukazováčkem by měly mít na sobě vyvýšenou linku, která vám pomůže 

při hledání těchto kláves, aniž byste se na ně dívali.

3. Schéma klávesnice

     Barevně kódovaná klávesnice v poli pod nadpisem lekce vám pomůže pochopit, který prst 

by měl stisknout které tlačítko. 

 Úder na klávesu provádějte pouze prsty k tomu určenými. 

 Vždy se vracejte do počáteční pozice prstů "ASDF – JKL“.
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 Při psaní si představujte umístění symbolů na klávesnici. 

 Při psaní si vytvořte rytmus a udržujte ho. Údery na klávesy by měly probíhat ve 

stejných intervalech. 

 Klávesu SHIFT vždy mačkejte malíčkem na opačné ruce než té, která tiskne druhou 

klávesu.

 Pro stisk mezerníku, použijte palec kterékoli ruky, která je pro vás výhodnější.

      Tato metoda se zpočátku může jevit jako nepohodlná, ale nepřestávejte s ní, nakonec 

zjistíte, že píšete rychle, snadno a pohodlně.

4. Pohyb prstů

Při psaní se nedívejte na klávesy. Jen klouzejte prsty kolem, dokud nenajdete označení 

domovské řady. 

Pohyb ruky a prstu omezte pouze na to, co je nutné pro stisknutí určitého klávesy. Ruce a 

prsty držte v blízkosti základní pozice. Zlepšuje to rychlost psaní a snižuje namáhání rukou.

Věnujte pozornost prsteníčkům a malíčkům, protože ty jsou pochopitelně nedostatečně 

rozvinuté. 

5.   Rychlost psaní

 Pokud jste se právě začali učit, nespěchejte. Zrychlete jen tehdy, když prsty stisknou ty

správné klávesy ze zvyku. 
 Na psaní si udělejte čas, abyste se vyhnuli chybám. Jak se budete zlepšovat, rychlost 

se bude zvyšovat.
 Text mějte prohlédnutý o slovo nebo dvě napřed.

6.  Pečujte o sebe

Udělejte si pauzu, pokud máte pocit, že se snadno rozptylujete a děláte spoustu chyb. Je 

produktivnější vracet se, když se cítíte svěží.

Doporučené online testy pro psaní

https://www.typingtest.com/

https://www.livechatinc.com/typing-speed-test/#/
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CVIČENÍ

Otázky

1. Co je to internet?

2. Co je to WiFi?

3. Existuje nějaký rozdíl mezi “Zaregistrovat se” a “Přihlásit se”? Vyberte správnou 

odpověď. 

a. Ne, jsou to synonyma;
b. Ano, „Zaregistrovat se“ znamená počáteční proces, potřebný k vytvoření virtuální 

identity osoby, která chce využívat služeb poskytnutých příslušným 

poskytovatelem, a „Přihlásit se“ znamená sadu údajů, která slouží k získání 

přístupu do oblasti, která vyžaduje správnou autorizaci;
c. Ano, „Zaregistrovat se“ znamená sadu údajů, která slouží k získání přístupu do 

oblasti, která vyžaduje správnou autorizaci, a „Přihlásit se“ je počáteční proces, 

potřebný k vytvoření virtuální identity osoby, která chce využívat služeb 

poskytnutých příslušným poskytovatelem.

4. Vyberte správnou odpověď. Většina přihlášení se skládá z:
a. Hesla;
b. Uživatelského jména;
c. a + b.

5. Co byste měli udělat v případě, že zapomenete své přihlašovací heslo, abyste mohli 

získat přístup ke svému účtu?
 

6. Vyberte správnou odpověď. Stahování je:
a. proces posílání dat přes internet;
b. proces obdržení dat přes internet;
c. a + b. 

7. Jak můžete stahovat data pomocí médií kromě webu?
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8. Vyberte správnou odpověď. Ve většině případů se klávesnice používá:

a. pro provádění počítačových příkazů;
b. jako textové rozhraní pro zadávání psaného textu a čísel do textového editoru, 

nebo jiného programu;
c. pro vytváření akcí prostřednictvím současného stisknutí tlačítek.

9. Vyberte správnou odpověď. Název “QWERTY standard” pochází:
a. z pořadí prvních šesti kláves v horní levé řadě písmen na klávesnici;
b. ze jména programátora;
c. a + b.

10. Vyberte správnou odpověď. Když použijete klávesu shift k zadání velkého písmene, 

měli byste stisknout:
a. levou - na levé straně řady pod domovskou řadou klávesnice;
b. pravou - na pravé straně řady pod domovskou řadou klávesnice;
c. jakoukoliv.
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Případová studie “Vytvoření osobního účtu”

Abyste mohli využívat online služby poskytované penzijním úřadem, měli byste si na jejich 

webových stránkách vytvořit osobní účet. Co přesně a v jakém pořadí byste měli udělat? 

(nejméně 5 kroků a ne více než 7 kroků).
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DALŠÍ ČTENÍ A ZDROJE 

Periferní zařízení, příklady a druhy 

https://www.youtube.com/watch?v=M0F4cc2dkV8

Periferní zařízení počítačů 

https://study.com/academy/lesson/what-are-peripheral-devices-of-a-computer-definition-

examples-types.html

Další čtení k psaní na klávesnici 

https://www.how-to-type.com/

https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ

https://www.youtube.com/watch?v=8Ic2L7ZyFC8

Nápovědy k rychlejšímu psaní: 

https://www.keyhero.com/wpm-typing-tips/

Počítačová klávesnice 

https://www.youtube.com/watch?v=g2SiyJVFcDI

https://study.com/academy/lesson/what-is-a-computer-keyboard-parts-layout-

functions.html

https://www.youtube.com/watch?v=mWcPA5_8RnM

Počítačová myš

https://www.youtube.com/watch?v=o7x_KVabYmY
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https://www.youtube.com/watch?v=WYhsuupYBZw

https://www.youtube.com/watch?v=7CawzjIbyE8

Slovníček počítačové terminologie v bulharštině 

http://numberonebg.blog.bg/technology/2013/03/13/rechnik-na-terminite-v-

internet.1063901

Video lekce k digitálním dovednostem pro začátečníky v bulharštině 

https://www.vbox7.com/play:0eb2566173

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_1n_9uMGgjZfI9UHQUpmmpPs_3Z0Wb_
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ŘEŠENÍ CVIČENÍ

Správné odpovědi na otázky

1. Co je to internet?
Internet je globální systém propojených počítačových sítí, které používají sadu 

internetových protokolů k propojení zařízení po celém světě. Jedná se o síť sítí, která 

se skládá ze soukromých, veřejných, akademických, obchodních a vládních sítí 

lokálního až globálního rozsahu, propojených širokou škálou elektronických, 

bezdrátových a optických síťových technologií. Internet nese širokou škálu 

informačních zdrojů a služeb, jako jsou vzájemně provázané hypertextové dokumenty 

a aplikace World Wide Web (WWW), elektronická pošta, telefonování a sdílení 

souborů.

2. Co je to WiFi?
WiFi je technologie pro přenosové bezdrátové místní síťové zařízení, jako jsou 

stolní počítače a notebooky, herní konzole, smartphony a tablety, chytré televizory, 

digitální audio přehrávače a moderní tiskárny. Zařízení kompatibilní s Wi-Fi se mohou 

připojit k internetu prostřednictvím sítě WLAN a bezdrátového přístupového bodu, 

který se také nazývá hotspot.

3. Existuje nějaký rozdíl mezi “Zaregistrovat se” and “Přihlásit se”? Vyberte správnou 

odpověď. 
a. Ne, jsou to synonyma;
b. Ano, „Zaregistrovat se“ znamená počáteční proces, potřebný k vytvoření virtuální 

identity osoby, která chce využívat služeb poskytnutých příslušným 

poskytovatelem, a „Přihlásit se“ znamená sadu údajů, která slouží k získání 

přístupu do oblasti, která vyžaduje správnou autorizaci;
c. Ano, „Zaregistrovat se“ znamená sadu údajů, která slouží k získání přístupu do 

oblasti, která vyžaduje správnou autorizaci, a „Přihlásit se“ je počáteční proces, 

potřebný k vytvoření virtuální identity osoby, která chce využívat služeb 

poskytnutých příslušným poskytovatelem.
 

4. Vyberte správnou odpověď. Většina přihlášení se skládá z:
a. Hesla;
b. Uživatelského jména;
c. a + b.

5. Co byste měli udělat v případě, že zapomenete své přihlašovací heslo, abyste mohli 

34



                            

získat přístup ke svému účtu?

         U online služeb, jako je Yahoo! Mail, Gmail a Facebook, mohu použít funkci 

"Zapomenuté heslo" nebo "Obnovit heslo" k obdržení připomenutí hesla nebo odkazu

na resetování hesla.

6. Vyberte správnou odpověď. Stahování je:
a. proces posílání dat přes internet;
b. proces obdržení dat přes internet;
c. a + b. 

7. Jak můžete stahovat data pomocí médií kromě webu?
Soubory můžu stahovat pomocí programu FTP, stahovat e-mailové zprávy s e-

mailovým klientem a stahovat aktualizace softwaru přímo prostřednictvím 

operačního systému. Stahování můžu spustit manuálně (například kliknutím na odkaz 

ke stažení), i když většina stahování probíhá automaticky. Můj smartphone může 

například stahovat e-mailové zprávy a aktualizace softwaru na pozadí, aniž bych to 

věděl.

8. Vyberte správnou odpověď. Ve většině případů se klávesnice používá:

a. pro provádění počítačových příkazů;
b. jako textové rozhraní pro zadávání psaného textu a čísel do textového editoru, 

nebo jiného programu;
c. pro vytváření akcí prostřednictvím současného stisknutí tlačítek.

9. Vyberte správnou odpověď. Název “QWERTY standard” pochází:
a. z pořadí prvních šesti kláves v horní levé řadě písmen na klávesnici;
b. ze jména programátora;
c. a + b.

10. Vyberte správnou odpověď. Když použijete klávesu shift k zadání velkého písmene, 

měli byste stisknout:
a. levou - na levé straně řady pod domovskou řadou klávesnice;
b. pravou - na pravé straně řady pod domovskou řadou klávesnice;
c. jakoukoliv. 
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Řešení případové studie “Vytvoření osobního účtu”

Abyste mohli využívat online služby poskytované penzijním úřadem, měli byste si na jejich 

webových stránkách vytvořit osobní účet. Co přesně a v jakém pořadí byste měli udělat? 

(nejméně 5 kroků a ne více než 7 kroků).

Odpověď 

1. Mít přístup k počítači nebo chytrému zařízení. 

2. Připojit se k internetu.

3. Otevřít webový prohlížeč.

4. Jít na vyhledávač nebo přímo na stránku, kterou potřebujete. 

5. “Přihlásit se” nebo “Zaregistrovat se”.

6. Přihlásit se do svého osobního účtu.
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