
Dodatek č.4 ke školnímu vzdělávacímu programu oboru  
Ekonomické lyceum  

Předkladatel  

NÁZEV ŠKOLY:  Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY:  Nad Čertovkou 18, Blansko, 678 01  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Ing. Petr Bouda  

KONTAKT:  516 418 980, 516 418 982, www.skolablansko.cz  

IČ:  62073176  

IZO:  102007942  

RED-IZO:  600013243  

KOORDINÁTOR TVORBY ŠVP:  Mgr. Josef Půlkrábek   

Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:  Jihomoravský kraj  

ADRESA ZŘIZOVATELE:  Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82  

KONTAKTY:  541 651 111  

Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Ekonomické lyceum  

KÓD A NÁZEV OBORU:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum  

ZAMĚŘENÍ:  všeobecné  

STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ:  střední vzdělání s maturitní zkouškou  

DÉLKA A FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:  čtyřleté denní  

Platnost dokumentu  

PLATNOST OD:  01.09.2021 počínaje 3.ročníkem  

ČÍSLO JEDNACÍ:  OASZS/459/2021 

 

 
Podpis ředitele: 
 
 
Razítko školy:  



 Komentář k vydání dodatku  

Tento dodatek upravuje školní vzdělávací programy (ŠVP) oboru Ekonomické lyceum, 

které byl vydány dne 1.9.2019 a 1.9.2020. Dodatkem se mění učební osnovy volitelných 

předmětů Společenskovědní seminář (kap. 6.21.1) a Seminář k informačním a 

komunikačním technologiím (kap. 6.21.3), a dále dochází k přesunu některých 

tematických celků vyučovaných v předmětu Informační a komunikační technologie (kap. 

6.14) z 3. do 4. ročníku a naopak. 

 



6.14  Informační a komunikační technologie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

2 2 2 2 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Informační a komunikační technologie 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 66 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

Učivo ŠVP výstupy 

Tabulkové editory 
- prostředí programu, soubor - uložení, otevření 
- základní operace s buňkami, formát buňky 
- vzorce, podmíněné formátování, absolutní a relativní adresování 
- operace s řádky a sloupci, filtry, práce s listy, příprava tisku, tisk 
- základní logické, statistické, ekonomické a matematické funkce 
- tvorba a práce s grafy 
- souhrny a seznamy 
- import a export dat 
- kontingenční tabulky 

vytvoří a zformátuje tabulku  

upraví buňky a nastaví vhodný formát buněk  

používá vzorce, funkce, odkazy pro práci v tabulkovém editoru  

pracuje s tabulkami, propojuje data mezi listy sešitu, tvoří a upravuje grafy a tiskne je  

vytváří přehledné seznamy dat, dokáže pracovat se souhrny  

pomocí filtrů vybírá data podle zvolených kritérií  

vytvoří různé typy grafů ze zdrojových dat  

dokáže vhodně využít výhod zpracování kontingenčních tabulek  

využívá funkcí tabulkové editoru k usnadnění a zefektivnění práce  

používá tabulkový editor jako prostředek ke zpracování seminárních a závěrečných 
prací z ostatních předmětů  
 



Informační a komunikační technologie 3. ročník Počet vyučovacích hodin: 66 

Rastrová grafika, aplikace na tvorbu rastrové grafiky 
- základy a možnosti využití rastrové grafiky, barevné modely 
- výpočty a práce s jednotkami dat 
- základní typy rastrových souborů 
- prostředí programu 
- základní úpravy grafických souborů 
 
 

dokáže vhodnými nástroji grafických editorů upravovat a editovat rastrové soubory  

odstraňuje nedostatky a vylepšuje fotografie  

vytváří vlastní obrázky použitelné v prezentacích, seminárních pracích apod.  
 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Naplňování tématu je popsáno v prvním ročníku.  

    

 

Informační a komunikační technologie 4. ročník Počet vyučovacích hodin: 56 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

Učivo ŠVP výstupy 

Databázová aplikace 
- teorie databází, rozdělení a typy databází 
- prostředí programu na tvorbu databází 
- tvorba databázových tabulek 
- import a export zdrojových dat 
- datové typy, pole tabulek, konfigurace polí, ukládání záznamů 
- tvorba relací mezi tabulkami, tvorba dotazů (výběrové, křížové) 
- tvorba formulářů (vázaný, nevázaný a výpočtový ovládací prvek formulářů) 
- tvorba sestav, tvorba datových stránek 

vytváří databázové tabulky, formuláře, sestavy, upravuje pole tabulky, vytváří relace 
mezi tabulkami, vytváří dotazy  

ovládá import a export databází z i do jiných programů  



Informační a komunikační technologie 4. ročník Počet vyučovacích hodin: 56 

Vektorová grafika, aplikace na tvorbu vektorové grafiky 
- základní pojmy vektorové grafiky 
- objekty vektorové grafiky 
- popis programu, uživatelské prostředí 
- tvorba základních vektorových objektů – geometrické tvary, křivky, cesty 
- grafické nástroje programu 
- výplně, přechody, tahy, logické operace, transformace, stínování 
- práce s textem 
- vektorizace 
- pokročilé grafické úpravy – efekty, 3D efekty 
- převod do různých grafických formátů 
- spolupráce s ostatními aplikacemi na tvorbu grafiky 
 

zná základní typy vektorových grafických souborů a zná jejich výhody a nevýhody  

samostatně vytvoří rozmanité vektorové kresby  

navrhuje a vytváří plakáty, grafické materiály, loga a propagační materiály  

aktivně používá aplikaci ke tvorbě objektů s využitím v seminárních i závěrečných 
pracích a v praxi  

aktivně využívá vektorový editor k tvorbě vizitek, hlavičkových papírů, propagačních 
a firemních materiálů  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Naplňování tématu je popsáno v prvním ročníku. 

     

 

  



6.21  Volitelný předmět  

6.21.1  Společenskovědní seminář  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

0 0 2 2 4 

   Volitelný Volitelný  

 

Společenskovědní seminář 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Osobnost a duševní zdraví 
- opakování učiva z prvního ročníku 
- sebepojetí, sebehodnocení, sebevýchova 
- psychotesty 
- techniky asertivní komunikace 
- relaxační techniky 
- rizikové faktory poškozující zdraví 
- vliv návykových látek 
- poradenská a krizová centra 

zhodnotí silné a slabé stránky vlastní osobnosti a navrhne strategie vedoucí k rozvoji 
pozitivních složek osobnosti  

charakterizuje vlastní hodnotový žebříček  

vyjmenuje různé typologie osobnosti, odhadne zařazení vlastní osobnosti podle nich  

využívá techniky asertivní komunikace  

praktikuje jednoduché relaxační techniky  

posoudí vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé 
perspektivě a navrhne způsoby kompenzace jejich nežádoucích důsledků  

doloží příklady vliv návykových látek na zdraví organismu  

vysvětlí význam odborné psychologické pomoci a uvede poradenská psychologická 
zařízení ve svém okolí  



Společenskovědní seminář 3. ročník  

2. Člověk a soudobý svět 
- lidská práva a jejich ochrana 
- různé podoby diskriminace 
- problémy rozvojového světa 
- rozvojová pomoc a humanitární organizace 

popíše na příkladech diskriminaci vůči jiným skupinám, náboženstvím, kulturám, 
cizím etnikům, jiným sexualitám, ženám (sexismus), handicapovaným, starým lidem  

charakterizuje instituce, na něž se lze obrátit, jsou-li porušována lidská práva  

uvede na konkrétních příkladech ze současnosti nejdůležitější problémy rozvojového 
světa a diskutuje o možnostech jejich řešení  

charakterizuje vybranou humanitární organizaci  

3. Média a život v medializovaném světě 
- role masmédií v současném světě 
- interpretace mediálního sdělení 
- etika a média 
- reklama 

diskutuje o roli masmédií v současném světě  

je schopen kriticky přistupovat k masmédiím a pozitivně využívat jejich nabídky  

rozpozná na konkrétním příkladu mediálního sdělení fakta od názoru  

uvede příklady manipulace lidmi prostřednictvím médií a navrhne způsoby, jak jí 
čelit  

analyzuje vybranou reklamu  

interpretuje tabulky, grafy a jiné ikonické texty  

4. Člověk ve sféře práce 
- kariéra 
- trh práce 
- informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání, 
hledání zaměstnání, rekvalifikací 
 

vyhodnotí nabídku různých pracovních příležitostí  

identifikuje potřebné předpoklady k získání určitého zaměstnání (zdravotní, 
osobnostní, kvalifikační)  

orientuje se v situaci ztráty zaměstnání  

5. Novodobé dějiny 
- vznik bipolárního světa, studená válka 
- dekolonizace 
- izraelsko-arabský konflikt 
- komunistická diktatura v Československu a její vývoj 
- zánik sovětského bloku, sametová revoluce a rozpad Československa 
- významné události a válečné konflikty ve světě po roce 1990 

orientuje se v událostech novodobých dějin  

přiřadí k vybraným mezníkům 20. století konkrétní časové údaje  

vysvětlí jednotlivé události z hlediska vztahů příčina-následek  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Průřezové téma prostupuje oběma ročníky, kdy snažíme naučit žáky pracovat s informacemi, zvažovat výhody i nevýhody, které nám přináší práce masovými 
komunikačními prostředky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali v průběhu 
vyučování i ke správnému vyhledávání informací na internetu. 
Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: 
- uměli posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 
- získali kritický přístup k získaným informacím 



Společenskovědní seminář 3. ročník  

Člověk a životní prostředí 

K průřezovému tématu se společenskovědní seminář vrací a rozvíjí ve třetím ročníku v tématu rozvojové spolupráce a ve čtvrtém ročníku se problematice životního 
prostředí a udržitelného rozvoje žáci opakovaně věnují jako jedné z oblastí etiky.  
Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: 
- chápali souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy  
- porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji 
- chápali postavení člověka v přírodě  
- zasazovali se o prosazování principů udržitelného rozvoje v osobním i profesním životě 
- získali přehled o způsobech ochrany přírody 
- pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů 

Občan v demokratické společnosti 

Výchova k demokratickému občanství navazuje a rozvíjí nabyté vědomosti z prvních dvou ročníků. Je realizována především v tématu rozvojová spolupráce, mediální obraz 
světa a novodobé dějiny. Důraz na možnost svobodného rozhodování, kterou nám poskytuje demokratická společnost, se promítá do tématu současných etických 
problémů.  
Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: 
- dovedli jednat s lidmi, diskutovat a hledat kompromisní řešení  
- měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnost morálního úsudku 
- byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení 
- hledal kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností  
- byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci 
- orientovali se v mediálních sděleních, kriticky je vyhodnocovali  
- byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech 
- vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace 

Člověk a svět práce 

Průřezové téma je samostatným tématem třetího ročníku, kde se žáci učí hledat nabídky na pracovním trhu, seznamujeme se s pravidly přijímacího řízení a 
sebeprezentace při jednání s potenciálními zaměstnavateli.  
Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: 
- uměli vytvářet profesní kariéru podle svých potřeb a schopností 
- byli motivováni k celoživotnímu učení pro aktivní osobní rozvoj 
- zvládli efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli 

    

 

 



Společenskovědní seminář 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

Učivo ŠVP výstupy 

1. Etika 
- otázky praktické etiky: eutanazie, interrupce, trest smrti, asistovaná reprodukce, 
klonování, etika a ekologie, profesní etika 

charakterizuje specifika jednotlivých způsobů přístupu člověka ke světu  

uvede argumenty pro a proti ve sporných otázkách (eutanazie, trest smrti, klonování 
aj.)  

objasní různé přístupy k této problematice v jiných evropských státech a ve světě  

vysvětlí souvislosti mezi ekologickými problémy ve světě a etikou;  

charakterizuje mravní problémy, se kterými se při své práci setkávají pracovníci 
různých profesí (lékaři, politici, žurnalisté)  

používá vybraný pojmový aparát který byl součástí učiva  

pracuje s jemu obsahově a formálně dostupnými texty  

2. Filosofie 
- proměny filosofického myšlení v dějinách lidstva 
- vybrané filosofické problémy 
- interpretace filosofických textů 

charakterizuje nejdůležitější mezníky ve vývoji lidského myšlení od starověku do 19. 
století, především v oblasti ontologie, gnoseologie a filosofické antropologie  

srovná antický, středověký a novověký obraz světa  

objasní příčiny proměny filosofických paradigmat v průběhu historie a zhodnotí jejich 
důsledky  

uvede základní znaky filosofických směrů 20. století  

aplikuje vybraný pojmový aparát filosofie  

pracuje s jemu obsahově a formálně dostupnými filosofickými texty  

3. České filosofické myšlení 
- vybrané problémy a osobnosti z dějin české filosofie 
- Jan Ámos Komenský 
- Tomáš G. Masaryk 
 

objasní počátky českého filosofického myšlení v období husitství  

vysvětlí myšlenku pansofie a zhodnotí význam Komenského  

vysvětlí základní pojmy filosofie Tomáše G. Masaryka a interpretuje jeho názory na 
politiku a společnost  
 



Společenskovědní seminář 4. ročník  

4. Opakování a prohlubování učiva z 1. a 2. ročníku  
- politologie 

 - sociologie 

- mezinárodní organizace 

 

popíše současné politické ideologie a spojí je s politickými stranami 

charakterizuje demokracii, její vývoj a zhodnotí současný stav  

charakterizuje současnou společnost, její trendy a fenomény 

zhodnotí účast ČR v mezinárodních organizacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Člověk a životní prostředí 

Naplňování tématu je popsáno ve třetím ročníku. 

Informační a komunikační technologie 

Naplňování tématu je popsáno ve třetím ročníku. 

Občan v demokratické společnosti 

Naplňování tématu je popsáno ve třetím ročníku. 

Člověk a svět práce 

Naplňování tématu je popsáno ve třetím ročníku. 

    

 

 

  



6.21.3  Seminář k informačním a komunikačním technologiím  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

0 0 2 2 4 

   Volitelný Volitelný  

    

 

Seminář k informačním a komunikačním 
technologiím 

3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

Učivo ŠVP výstupy 

Tvorba webových stránek 
- koncepce webu 
- jazyk HTML 
- tvorba webové stránky 
- práce s objekty 
- styly 
- příprava publikování 
- základy práce s freewarovými editory 
- tvorba vlastních webových stránek 

rozumí principům a základním pojmům spojeným s webovými stránkami  

zná základní principy jazyka HTML a používá základní HTML značky (tagy) pro úpravu 
rozložení webové stránky  

používá aplikace pro návrh a formátování webových stránek, formátování textu a 
práci s odkazy a tabulkami  

zná a umí používat vhodné formáty obrázků a vytváří webové formuláře na webové 
stránce  

rozumí principům kaskádových stylů a umí je použít  

připraví webové stránky pro publikování na webovém serveru  

Bezpečné používání IT 
- koncepce bezpečnosti (ohrožení dat, hodnota informací a dat, osobní bezpečnost, 
bezpečnost souborů) 

pochopí, že je důležité udržet informace a data zabezpečené, zná základní způsoby 
ochrany osobních údajů a dat a ovládá principy zálohování a přístupu k datům.  
 



Seminář k informačním a komunikačním 
technologiím 

3. ročník  

- škodlivé programy 
- bezpečnost počítačových sítí 
- řízení přístupu k síti 
- bezpečné využívání webových stránek 
- komunikace 
- bezpečná správa dat 

uvědomuje si, že využívání internetových úložišť a řady dalších služeb na internetu je 
spojeno s rizikem zneužití osobních údajů a dat.  

používá přístupová hesla a šifruje soubory s daty nebo dokumenty  

chápe, že počítače, mobilní zařízení i sítě mohou být napadeny škodlivými programy 
a zná základní typy škodlivých programů.  

ví, co je počítačová síť, zná základní způsoby zabezpečení bezdrátových sítí a používá 
osobní firewall a hotspot.  

chrání počítač nebo mobilní zařízení před neoprávněným přístupem a je schopen 
bezpečně spravovat hesla.  

umí nastavit a bezpečně používat internetový prohlížeč a ověřovat bezpečnost 
webových stránek  

pochopí bezpečnostní problémy komunikace po internetu, které mohou nastat při 
používání e-mailu, sociálních sítí a mobilních zařízení.  

umí zálohovat a obnovit data na libovolné zařízení nebo internetové úložiště a 
bezpečně data smazat  

Spolupráce a výměna informací na internetu 
- principy spolupráce na internetu (základní pojmy, Cloud Computing) 
- příprava spolupráce na internetu (možnosti nastavení) 
- užívání nástrojů pro spolupráci na internetu (webová úložiště a aplikace, webové 
kalendáře, konference, výukové prostředí sociální média) 
- mobilní spolupráce (základní pojmy, používání mobilních zařízení, mobilní aplikace, 
synchronizace) 

chápe základní principy spolupráce a sdílení informací, technických a programových 
prostředků na internetu  

umí nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu  

používá webové úložiště a webové aplikace  

používá webové a mobilní kalendáře ke správě a plánování aktivit  

spolupracuje s využitím sociálních sítí, blogů a wiki webových stránek  

plánuje a svolává webové konference a používá webová výuková prostředí  

rozumí základním principům mobilních technologií a umí používat nástroje pro 
komunikaci a synchronizaci dat  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Tento předmět je plně zaměřen na rozvíjení průřezového tématu Informační a komunikační technologie a rozvíjí schopnosti potřebné ve všech vyučovacích předmětech i 
mnoha oblastech života člověka. Zvládnutí předmětu slouží k osobnímu i profesnímu růstu žáka. 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

Učivo ŠVP výstupy 

Word Processing 
- formátování 
- odkazy (titulky, poznámky pod čarou, rejstříky a seznamy, křížové odkazy a záložky) 
- zvýšení produktivity (použití polí, formuláře a šablony, propojení a vazby, 
hromadná korespondence, automatizace dokumentu) 
- spolupráce při úpravách (sledování změn a revize, hlavní dokumenty, bezpečnost) 
- příprava výstupů 

používá pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádí text do 
tabulek a naopak  

pracuje s titulky, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami, vytváří obsahy, rejstříky a 
křížové odkazy.  

zvyšuje produktivitu práce použitím polí, formulářů a šablon  

používá pokročilé techniky hromadné korespondence a pracuje s možnostmi 
automatizace, například s makry  

používá rozšířené možnosti pro vkládání dat z jiných zdrojů, propojuje data s jejich 
zdrojem.  

využívá nástroje pro týmovou práci při úpravách dokumentů. Umí pracovat s 
hlavním a vnořenými dokumenty, využívá možnosti zabezpečení dokumentů  

umí pracovat s vodotiskem, oddíly, záhlavím a zápatím dokumentů  

Pokročilá práce s tabulkami 
- formátování 
- funkce a vzorce 
- grafy 
- analýza (analýza tabulek, řazení a filtrace, scénáře) 
- ověřování a sledování 
- zvýšení produktivity 

využívá pokročilé možnosti formátování  

používá takové funkce, které jsou spojeny s logickými, statistickými, finančními a 
matematickými operacemi  

vytváří grafy a využívá pokročilé možnosti formátování grafů  

umí analyzovat, filtrovat a řadit data v tabulkách a seznamech, vytvářet a používat 
scénáře  

umí ověřovat vstupní data v tabulkách a sledovat závislosti dat.  

umí zvyšovat produktivitu práce používáním pojmenovaných oblastí buněk, maker a 
šablon  
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používá propojování tabulek s daty, vkládá a importuje data  

umí spolupracovat při revizích tabulek a využívá možnosti zabezpečení  

 shrnuje data pomocí kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů 

 používá techniky a nástroje pro vizualizaci dat a porozumí jim 

umí vytvářet a publikovat sestavy a řídicí panely v nástroji pro vizualizaci dat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

Informační a komunikační technologie 

Tento předmět je plně zaměřen na rozvíjení průřezového tématu Informační a komunikační technologie a rozvíjí schopnosti potřebné ve všech vyučovacích předmětech i 
mnoha oblastech života člověka. Zvládnutí předmětu slouží k osobnímu i profesnímu růstu žáka. 

 

 


