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Žák 

• ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 

Vyhledávání informací a komunikace 

Vývoj ICT, HW a SW 

MeV 1/1 - pěstování kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě 

MeV 1/2 - rozlišování zábavních (bulvárních) 
prvků ve sdělení od informativních 

MeV 1/3 - hodnotící prvky ve sdělení 

MeV 1/4 - hledání rozdílu mezi informativním, 
zábavním a reklamním sdělením 

MeV 1/5 - chápání podstaty mediálního sdělení 

MeV 1/6 - identifikování základních orientačních 
prvků v textu 

 Zásady správné elektronické komunikace, e-mail, 
chat. Ohodnocení a zpracování získaných 
informací. Ověření spolehlivosti zdroje informací  

MeV 2/1 - různé typy sdělení, jejich rozlišování 
a funkce 

MeV 2/2 - rozdíl mezi reklamou a zprávou 

MeV 2/3 - hlavní rysy reprezentativnosti 

MeV 2/4 - vztah mediálního sdělení a sociální 
zkušenosti 

MeV 2/5 - identifikace společensky významných 
hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu 
o kterou se sdělení opírá 

MeV 2/6 - identifikace zjednodušení mediovaných 
sdělení, opakované užívání prostředků 

 Využití internetu k získávání informací  

 

• ovládá práci s textovými a grafickými editory 
i tabulkovými editory  a využívá vhodných 

Zpracování a využití informací 

Vytváření, ukládání, hledání a úprava obrázků,  
rastrová a vektorová grafika, získání a úprava 

 

MeV 6/1 - uplatnění a výběr jazykových prostředků 
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aplikací, 

• uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

fotografie, různé formáty 

 Zpracování textů do požadovaného formátu, 
spojování textů a obrázkem, tabulkou, schématem, 
grafem 

 

 Tabulkové editory: vytváření dat, tabulek, 
porovnání a vyhodnocení pomocí grafu, jednoduché 
výpočty, vzorce 

 

 Volba vhodného editoru  

• pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

Autorská práva, licence, duševní vlastnictví VDO 2/3 - základní principy a hodnoty 
demokratického politického systému 

• používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi 
údaji 

Vyhledání potřebných informací, úprava, uložení 
a další použití 

 

• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální 
formě 

Vytváření referátů, plakátů, diplomů, kalendářů MeV 6/2 - tvorba mediálního sdělení 

 Prezentace, vytváření jednoduché prezentace 
pomocí programu 

Tradice regionu Šumpersko 

 Vytváření jednoduchých webových prezentací  

 


