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Úvod
K čemu je na začátku třetího tisíciletí našeho letopočtu výuka výpočetní techniky
na střední škole? Nenaučí se s počítačem pracovat každý sám?
Zkušenost ukazuje, že nenaučí. Někdo se naučí počítač ovládat (někdo
pouze své oblíbené hry), někdo pochopí, jak počítač vlastně pracuje, ale málokdo se naučí počítač skutečně využívat tak, aby mu v dalším studiu a v zaměstnání sloužil jako výkonný nástroj.
Ovládání něčeho a využívání není totéž: mohu ovládat nůžky, tj. umět
stříhat, to ale neznamená, že si umím nastříhat látku na oděv – k tomu potřebuji
další znalosti.
S počítačem je to podobné. Mohu ovládat procházení webu, to ale neznamená, že na něm budu umět najít správné a pravdivé informace k problému, který
právě řeším. Většina lidí to chápe u účetního programu – to, že umím zadávat do
políček čísla, ještě neznamená, že umím vést účetnictví. Naopak např. u práce
s textem bohužel mnoho lidí nechápe, že umět psát písmena na klávesnici ještě
neznamená dobře upravit text.
Počítačová grafika je velmi široký a často ne zcela jasně definovaný pojem.
Její pojetí v této učebnici vychází z katalogu požadavků ke státní maturitě z předmětu Informatika. Zkusíte si nakreslit obrázek, naskenovat fotografii a upravit ji
v počítači, případně rovnou využít digitální fotoaparát. Uděláte zajímavou koláž,
nakreslíte si leták a vyrobíte vizitku. Použijete textový editor k něčemu „lepšímu“,
než je obyčejný dopis – zkusíte v něm udělat stránku časopisu nebo zajímavou
pozvánku. Proniknete do tvorby webových stránek Internetu, včetně přípravy
potřebných obrázků. Seznámíte se s principem tvorby animovaných obrázků,
a to jak pomocí animovaného souboru GIF, tak s využitím vektorové animace,
kterou představuje např. Flash. A nakonec je zde malý úvod do natáčení, střihu
a exportu videozáznamu, od používání kamery přes střih záznamu až po export
filmu.
Součástí výkladu bude také trocha nutné teorie – povídání o barevných
modelech, rozlišení, barevné hloubce a dalších základních pojmech a v části
o fotografování nezapomeneme na to nejdůležitější, na zásady správné kompozice a expozice snímku.
Práce s počítačem pro většinu zaměstnaných lidí spočívá zejména ve využívání evidenčních programů (účetnictví, mzdy, výroba), dále často využívají tabulkový kalkulátor, e-mail, web, občas vytvoří nějaký dopis nebo jiný dokument.
Počítačová grafika je jiný svět – svět barev, tvarů, animací, modelování vlastních
představ. Těžko z vás po zvládnutí této učebnice budou profesionální grafici,
to chce více času a také trochu grafického nadání, ale můžete s její pomocí do
tohoto zajímavého a lákavého světa alespoň nahlédnout a získat v něm základní orientaci.
Programování a databáze jsou pak oblasti vyhrazené pokročilejším uživatelům, i když vymyslet jednoduchý algoritmus a vytvořit makro by měl umět
každý. Profesionální programátoři a databázoví specialisté patří mezi nejlépe placené lidi z oblasti IT – i z tohoto důvodu se vyplatí této oblasti věnovat.

Důležité
U praktických činností, které jsou tématem
této učebnice, je zcela nutné nejdříve pochopit, jak určitý program (nástroj) funguje, pak si
jeho ovládání vyzkoušet a pak ho asi padesátkrát (lépe více) použít. Teprve potom si můžete
říci, že něco opravdu umíte, že vás nepřekvapí
nestandardní situace a odlišná zadání.
S pochopením vám tato učebnice pomůže,
používání a zažití vysvětlených funkcí do podvědomí už je na vás…

Důležité
Tato kniha navazuje na učebnici Informatika a výpočetní technika pro
střední školy – Teoretická učebnice, prodejní kód K1859. Navazuje proto
také číslováním kapitol na tuto učebnici v souladu s Katalogem požadavků
společné části maturitní zkoušky z předmětu Informatika.
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