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Seznam kurzů a školení
MS Windows


Ovládání, nastavení, práce s Průzkumníkem Windows a se složkami a soubory

Přípravné kurzy na testy ECDL


Délka kurzu podle dohody, krátký opakovací nebo delší pro seznámení témat, se kterými se
na testech můžete setkat

Programy MS Office











Porovnání verzí programů MS Office
MS Word
o různě pokročilí – osnova i délka kurzu se dá upravit podle potřeby
o práce s textovými tabulkami a jejich využití v praxi
o tvorba šablon a formulářů, ukládání šablon a jejich využití
MS Excel
o různě pokročilí – osnova i délka kurzu se dá upravit podle potřeby
o práce se vzorci a funkcemi, využití funkcí
o tvorba šablon a formulářů
o analýza tabulek pro manažery
o práce s databázemi, databázovými funkcemi a kontingenčními tabulkami
o Základy maker a programování ve Visual Basicu pro aplikace
MS PowerPoint
o tvorba prezentací a základní prezentační dovednosti
o práce s předlohou, práce se šablonou prezentace
o vkládání objektů, diagramů, grafů
o využití animačních efektů
MS Outlook
o elektronická pošta, posílání, třídění a vyhledávání v poště
o nastavení pravidel elektronické pošty
o vedení kontaktů
o využití kalendáře, úkolů a poznámek
MS Access
o seznámení s principem práce s databázemi
o tvorba tabulek, formulářů, dotazů i sestav
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Grafické programy



Práce s obrázky a seznámení s formáty grafických souborů
Práce s fotografií a jejich úpravy

Tvorba webových stránek


Tvorba stránek v kódu HTML, základy CSS stylů a ukázky Javascriptů

Ceny kurzů


Ceny za školení jsou 300 až 750 Kč za
(maximálně 10 až 12 lidí).

vyučovací hodinu pro celou výukovou skupinu

Publikační činnost



Články v časopise Počítač pro každého; 2001‐2010; Burda Praha, spol. s r. o.
Články v projektu MS Office v příkladech; 2008‐2009; Verlag Dashöfer, spol. s r. o.

























DVD učebnice pro neslyšící na přípravu na ECDL Start testy; 2010
Jak na testy ECDL – řidičák na počítač v příkladech; 2009 (podle nového sylabu)
Jak na testy ECDL – řidičák na počítač v příkladech; 2008 (opravený dotisk)
Jak na testy ECDL – řidičák na počítač v příkladech; 2007
Works – praktický průvodce; 2005
Microsoft Office – Grafy a diagramy; 2005
CHIP Speciál – Řidičák na počítač pro každého; 2004 (5 modulů)
Šablony v programech Microsoft Office; 2004
PPK Speciál Excelujte v tabulkách; 2003
Učební texty pro PVT; 2002
Hrajeme si s texty a obrázky; 2002
Internet pro podnikatele; 2002
Jak zvládnout testy ECDL – řidičák na počítač v příkladech; 2001
Výuka cizích jazyků na internetu; 2001
Windows 2000, efektivně; 2001
Excel 2000 učebnice; 2000
Excel 2000 efektivně; 2000
Základy Wordu 97, učební texty; 1999
Základy Excelu 97, učební texty; 1999
Základy pro moderní PC; 1999
Windows 98 efektivně; 1998
Excel 97 efektivně; 1998
Hrajeme si s okny, učebnice Windows a Office 95 + disketa s metodikou a otázkami; 1997

