
Rozši řující studium výpo četní techniky a informatiky pro SŠ  
(pro absolventy Výpo četní techniky a informatiky pro 2.st. ZŠ)  
se zahájením studia do 2016/17 
 
1. Programování v aplikacích – 9PGM 

HTML (základní značky jazyka HTML, nastavení vlastností stránky, formátování textu, vkládání 
hypertextových odkazů, seznamy, vkládání obrázků, tabulky, rámce, formuláře, úvod do práce s 
multimédii). JavaScript (základní elementy, základní operátory, řízení běhu programu, funkce, 
vestavěné objekty, objekty prohlížeče, uživatelské objekty, obsluha událostí). VBScript (příkazy, 
datové typy, proměnné, konstanty, operátory, podmíněné příkazy, cykly, funkce pro manipulaci s 
řetězci, procedury, vkládání prvků ActiveX). Kaskádové styly (definice stylu, připojení stylů k 
dokumentu).  
2. Multimédia pro vzdělávání – 9MPLP  
Interaktivní multimédia. Hypermédia. Formáty –přehled. Princip zpracování zvuku pomocí 
neplacených i placených aplikací - audio nástrojů (Audacity, Soud Forge, Adobe). Přehrávače: 
KMPlayer, Microsoft Windows Media Player, VLC Media Player Video. Kodeky: XviD, mpeg-4, 
DVD mpeg-2, DivX, Matroska princip zpracování videa pomocí neplacených i placených aplikací 
Pinnacle, Sony Vegas Pro, Virtual Dub mod. Fotografie. Principy a způsob práce s digitálním 
fotoaparátem; charakteristika odlišného použití zrcadlovky a kompaktu. Důležité režimy obou 
kategorií a jejich nastavování. Úprava digitálních fotografií. Seznámení s editory bitmapových 
obrázků s neplacenými i placenými aplikacemi: Zoner Photo Studio, GIMP a Photoshop. 
Doporučené metody zálohování multimédií. Vypalování DVD, CD a BluRay. Multimédia ve 
vzdělávání: Autorské systémy. ProAuthor. WWW stránky. Multimediální prezentace.  
3. Současné směry vývoje výpočetní techniky – 9SVV 
Současné směry vývoje technického vybavení. Současné směry vývoje programového vybavení.  
4. Didaktika informatiky pro SŠ – 9DIDS 

Řízení učení žáka a vyučování, systém samostatně řízené práce žáka v předmětu. Didaktické 
zásady a principy v technicky zaměřených předmětech a informatice. Příprava učitele na 
vyučování. Základní body, forma a zvláštnosti příprav na vyučování informatiky. Metodika 
vyučování jednotlivých tématických celků školské informatiky, typy, rozbor a řešení úloh, jejich 
klasifikace a přiměřenost školské praxi. Diagnostika kvality vyučování, hodnocení žákovských 
projevů a vědomostí. Problematika počítačových testů. Otázky motivace žáků, péče o talentované 
žáky, úroveň jazykového projevu učitele, práce s odbornou literaturou. Společenské, etické a 
psychologické problémy trojúhelníku "učitel - žák - počítač", zodpovědnost učitele vyplývající ze 
zákona. 
5. Zpracování dat 2 – 9ZPD 

XML technologie ve zpracování dat. Stylové jazyky CSS, XSL v XML. XML DTD, XML 
schéma. Transformace XSLT z XML do jiných standardů. XML v MS Office.  
Microsoft Visual Basic, Makra. Zabezpečení v MS Office.  
Zabezpečení a ochrana dat. Šifrování dat. Šifry, klíče, algoritmy, certifikáty. Metody autentizace, 
autorizace. Elektronický podpis. Počítačové viry.  
MS Excel (Úvod; Excel jako kalkulačka, funkce, zdroje informací; Grafy; Práce s rozsáhlými 
listy, seznamy, práce s klávesnicí; Kontingenční tabulky; Použití vzorců k úpravám a korekturám 
textu; Zjištění dat pomocí vzorců, některé zajímavé vzorce).  
MS Access (Úvod, pojem databáze, ODBC, SŘBD; Relace, objekty; Tabulky, klíče, relace; 
Dotazy výběrové, parametrické, křížové, akční, SQL; Operátory porovnávací, aritmetické, 
logické, výpočty; Formuláře, ovládací prvky; Sestavy, prezentace dat; Práce s vnějšími 
databázemi). 
6. Programování 3 – 9PGM3 
Základní vlastnosti OOP (dědičnost, polymorfismus, zapouzdření). Návrh a realizace třídy, typ 
objekt, tvorba statických a virtuálních metod. Hierarchie tříd a jejich vzájemná kompatibilita. 
Objektové programování v jazyce Object Pascal (vývojové prostředí Borland Delphi). Vybrané 
třídy v Object Pascalu a jejich metody.  


