
Okruhy k záv ěrečné zkoušce RSVT pro druhý stupe ň ZŠ  
se zahájením studia do 2015/16 

 

1. Zpracování dat 9ZPD 
Zpracování dat s využitím tabulkového kalkulátoru Excel a systému řízení báze dat Access. Adresace 
buněk. Editace a grafická úprava tabulek, výpočty, použití funkcí, grafy. Pojmenování buněk, oblastí a 
listů, složitější výpočty a funkce, seřazení dat, filtrování dat, kontingenční tabulka. Analýza dat. 
Propojení. Graf a jeho změny a úpravy. Vkládání objektů z ostatních aplikací. Řešení úloh v Excelu. 
Databáze, vytvoření, naplnění daty, editace tabulky, dotazy. Výpočty s položkami, třídění, tisk. 
Formuláře a sestavy. Technologie XML, pravidla, využití, práce s XML, konverze do prezentačních 
formátů. 

 
 

2. Systémové programování 9SPGM 
Struktura a architektura systému - struktura systému, systém souborů, systém procesů, služby OS, 
shelly, příkazy shellu. Úvodní popis jádra - subsystém souborů, subsystém procesů (kontext procesu, 
stavy procesu, přechody mezi stavy procesu), datové struktury jádra, systém vyrovnávacích pamětí. 
Subsystém souborů - volání jádra pro subsystém souborů, roury. Subsystém procesů - stavy a 
přechody procesu, systémová paměť, kontext procesu, přerušení a výjimky, adresový prostor procesu. 
Řízení procesů - vytváření procesu, signály, ukončení procesu, vyvolání jiných procesů, reálné a 
efektivní UID, změna velikosti procesu. Plánování procesů, časování procesů. Strategie správy paměti 
- vyměňování procesů, stránkování na žádost. Subsystém V/V - diskové ovladače, terminálové 
ovladače. Instalace a konfigurace systému. Skripty - volání, příkazy. 

 

3. Počítačové sít ě a distribuované systémy 9PSDS 
Problematika počítačových sítí a distribuovaných systémů. Klasifikace sítí a distribuovaných 
počítačových systémů. Pojmy a zkratky. Architektura a topologie. Protokoly. Přenosová média. Práce 
v síti. Sdílení a synchronizace. Výkonnost a spolehlivost uvedených systémů. Normalizace a 
standardizace. Údržba systému. Standardy TCP/IP, IPX/SPX, protokoly, zákl. služby pod 
UDP,TCP/IP. Problematika NetWare, Unix, W95, WNT. Bezpečnost a spolehlivost sítí. 

 

4. Analogové prvky a systémy 9APSR 
Lineární a nelineární elektronické prvky - charakteristické rovnice, zjednodušené simulační modely, 
charakteristické parametry. Vlastnosti dvojbranů, jejich popis a charakteristiky. Zpětná vazba a její vliv 
na vlastnosti dvojbranu. Vybraná analogová zapojení. Operační zesilovače a zapojení s nimi. 
Didaktické zásady výuky vybraných tematických celků. 

5. Číslicové prvky a systémy 9 ČPS 
Logické funkce. Logické členy a jejich realizace. Klopné obvody. Čítače a registry. Dekodéry. Multi a 
demultiplexery. Číslicové obvody. Polovodičové paměti. A/D a D/A převodníky.  

6. Technika po čítačů 9TCH 
Základní pojmy z počítačové techniky. Obecné principy činnosti jednotlivých struktur počítačového 
systému, jako je např. paměť, adresovací systém, přenosy dat, přerušení, přímý přístup do paměti, 
víceprocesorové systémy. Architektury RISC a CISC, zřetězené systémy, vektorové procesory, 
paralelní systémy, procesorová pole, transputer, propojovací systémy, sběrnice.  

 
 

7. Periferní za řízení 9PZRS 
Principy připojitelných zařízení, jejich vlastnosti, použití. Polohovací zařízení (klávesnice, myši, 
trackball, touchpad, tablet,…). Zobrazovače (LCD panely, plazmové displeje, CRT monitory,…). 
Optické mechaniky (CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD, Blu-Ray Disc,…). Pevné disky. Skenery. 
Tiskárny. Plottery. Zvukové karty. Způsoby připojování zařízení. 

 

8. Výpočetní technika ve spole čnosti 9VTVS 
Počítačová bezpečnost, ochrana počítačů před přístupem nepovolaných osob (HW, SW), ochrana dat 
před škodlivými kódy a zneužitím, antivirová ochrana, šifrování dat. Počítačové právo, vývoj ve světě 
autorský zákon. Počítač a zdraví, ergonomie, návyky. Didaktické zásady výuky vybraných tematických 
celků.  

9. Teorie po čítačů 9TO 
Definice základních pojmů z oblasti teorie počítačů. Formáty souborů: grafických, zvukových, 
animačních, videa atd. Barevné režimy, modely, prostory; převod barev v počítačové grafice. 
Specifické využití tabulkových kalkulátorů a VBA. Implementace numerických metod Počítače s 
paralelním zpracováním dat. Distribuovaný systém. Počítačová síť. Kooperující procesy. Semafory a 



jejich použití. Virtuální počítače. VMware ESX Server 3. Spolehlivost, výkonnost a bezpečnost 
počítačových systémů. Složitost. Algoritmy, algoritmická řešitelnost. Programovací jazyky, kompilátory 
a interprety. 

 

10. Kone čné automaty a formální jazyky 9KAF 
Způsoby reprezentace, činnost. Deterministické a nedeterministické automaty. Automaty bez výstupu 
a s výstupem. Ekvivalence automatů. Formální jazyky: Definice jazyka. Jazyky rozpoznatelné 
konečnými automaty. Gramatiky. Klasifikace gramatik a formálních jazyků. Regulární výrazy, 
gramatiky a jazyky. Převod regulárního výrazu na automat. Základy teorie bezkontextových jazyků. 
Zásobníkové automaty a bezkontextové jazyky. 

 

11. Zpracování textových a grafických informací 9ZT GI 
Barevné modely, barevné prostory. Vektorová a bitmapová grafika. Formáty souborů. Vektorová 
grafika: základní pojmy vektorové grafiky, nástroje vektorové grafiky. Transformace objektů; zrcadlení, 
rotace, velikost a zkosení, tvarování, kopírování, duplikáty, seskupování a kombinování, změna pořadí 
objektů. Použití tabletu při práci s vektorovou grafikou. Bitmapová grafika: základní pojmy bitmapové 
grafiky. Automatizace zpracování textu i grafiky. Bitmapová a vektorová grafika na Webu. Digitální 
video: základní pojmy digitálního videa, projekt, videoprogram, klip, pracovní prostředí, editovací 
režimy, kodek; komprese, formáty souborů, barevná hloubka, rozměr obrazu. Vektorové animace. 

 

12. Úvod do zpracování textových informací 9ÚZTI 
Vytváření dokumentů ve Wordu. Formátování dokumentu, základní náležitosti dokumentů, použití 
tabulek, práce s fonty, tisk dokumentu. Opravy textu, práce se soubory, styly a autoformát, šablony, 
autotext, automatické opravy, složka, pole, základy práce s makry. Práce s osnovou, vytvoření 
obsahu, rejstřík, poznámky, záložky, odkazy a křížové odkazy, anotace, revize a hlavní dokument, 
DTP a kreslení, grafy, makra, základy WBA. Seznámení se základními pojmy z typografie a s vazbami 
na další programové vybavení. Didaktické zásady výuky vybraných tematických celků.  

13. Programování 1 pro vzd ělávání 9PGM1 
Základy programovacího jazyka (syntax a sémantika), datové typy. Načítání dat z klávesnice, výstup 
na zobrazovací zařízení, řetězce, matematické funkce. Práce s textovými řetězci, možnosti využití 
matematických funkcí. Podmínkové příkazy, logické operátory, metody (funkce a procedury). Cykly, 
jejich typy a praktické příklady použití. Principy práce s polem a praktické příklady jeho využití, ladění 
programu. Parametry, jejich funkce a využití v rámci metod. Práce se souborem, vstup a výstup do 
souboru, typy souborů a jejich odlišnosti. Principy a používání záznamu či jeho alternativami s 
ohledem na použitý programovací jazyk. Didaktické zásady výuky vybraných tematických celků 
vzdělávacích oblastí zahrnujících programování.  

 

14.  Informa ční technologie ve výuce 9ITV 
Pedagogické přístupy k problematice obecného vzdělávání, vzdělávání s podporou informačních 
technologií včetně multimediálních prvků, možnosti vlastního profesního rozvoje s pomocí internetu a 
internetové komunikace, on-line informační zdroj a stránky školských institucí a jiných projektů 
zaměřených na podporu vzdělávání. Vyhledávání informací na internetu včetně vyhledávání obrázků, 
produktů a práce s on-line mapou. On-line projekty zabývající se distanční výukou včetně prostředí 
Eden. Možné problémy při užívání internetu a doporučení jak správně přistupovat k výuce doplněné o 
prvky informačních technologií. Obecné seznámení s teoretickými zásadami tvorby webů a poté se 
základy HTML/XHTML a práce s vizuálními nástroji pro tvorbu webů. 

 

15. Didaktika informatiky 9DIDI 
Předmět a úkoly didaktiky aprobačního předmětu informatika, vztah k pedagogice a ostatním 
vědeckým disciplinám. Místo a úkoly informatiky v systému věd. Historický vývoj a perspektivy 
technických prostředků pro zpracování informací, jejich místo ve společnosti. Vývoj a perspektivy 
informatiky ve škole. Stanovení a výběr učiva pro odborný předmět informatika. Pojem didaktická 
transformace, učivo, řetězení učiva, učební osnovy. Klasifikace pojmů, jejich vztahy a strukturace v 
odborném předmětu, zvláštnosti informatiky při vytváření vlastního pojmového aparátu. Zákonitosti 
procesu poznání - učení jako proces regulace, podmínky a typy učení. Druhy a techniky vymezování 
výchovně vzdělávacích cílů, taxonomie a její užití v předmětu informatika. Vyučovací metody a formy, 
jejich zvláštnosti v předmětu informatika. Technické výukové prostředky, druhy, vlastnosti a jejich 
efektivní užití ve vyučovacím procesu. 

16. Počítačem podporovaná výuka 9PPV 
Historický vývoj užití počítačových systémů ve vzdělávání a současné tendence. Analýza možností 
využití multimediálního počítače pro výuku. Typologie výukových programů. Projekt vyučování s 
výukovým programem. Obsah a struktura výukového dialogu, pedagogické a formální požadavky na 
scénář výukového programu, metodiky zápisu scénáře. Tvorba podnětových a odezvových obrazovek 



(základní principy tvorby a uspořádání textových a obrazových informací obrazovky včetně 
dynamických audiovizuálních sekvencí). Ergonomie práce s počítačem. Ukázky výukových prezentací 
a jejich didaktická analýza. Tvorba výukové prezentace v prostředí programu Power Point. 

17. Současné sm ěry vývoje výpo četní techniky  9SVVT 
Současné směry vývoje digitálních technologií v oblasti technického vybavení. Současné směry 
vývoje digitálních technologií v oblasti programového vybavení. Současné směry v implementaci 
digitálních technologií do výuky. 

18. Řízení a simulace  9ŘS 
Základy teorie abstraktních dynamických systémů (abstraktní systémy, stav systému, popis 
dynamických systémů ve stavovém prostoru, dosažitelnost, řiditelnost a stabilizovatelnost, 
pozorovatelnost, rekonstruovatelnost a detekovatelnost). Lineární spojité systémy (analýza vlastností 
řízených lineárních systémů, vazby mezi systémy, metody identifikace, metody linearizace, stabilita 
lineárních dynamických systémů, základní metody syntézy). Didaktické zásady výuky vybraných 
tematických celků. 


