Informační technologie – počítačové cykly (D, L vč. digitální fotografie)

Cyklus D – počítače v praxi I
Návod na logování: do pole jméno uživatele napište iniciálu křestního jména_příjmení (vše
bez diakritiky). Heslem (dokud si ho nezměníte) je úvodem rodné číslo, které se píše bez
lomítka. Nic dalšího není potřeba, jen přihlásit se. NEHLEDEJTE POČÍTAČ, NENÍ TAM. Zařízení
se zapíná tak, že zmáčknete na obrazovce tlačítko nejvíce vpravo.
Vhodné internetové adresy:
Jak na Google
http://webzurnal.cz/vyhledavace/jak-na-google-zaklady-tipy-a-triky/
http://www.slunecnice.cz/tipy/ - tipy, rady, programy zdarma

Knihy v knihovně UTB
Notebook pro seniory / Josef Pecinovský
004/PECINOVSKÝ,J.
Práce s počítačem pro seniory / Michal Lalík
004/LALÍK,M.
Práce s počítačem pro seniory. 2, Fotografie, prezentace, hudba a komunikace /
Michal Lalík
004/LALÍK,M.
První kroky s počítačem pro úplné začátečníky / Jiří Lapáček
004/LAPÁČEK,J.
Počítač pro seniory : nové vydání pro Windows Vista a Office 2007 / Jiří Lapáček
004/LAPÁČEK,J.
Počítač pro ženy / Tereza Dusíková
004/DUSÍKOVÁ,T.
Praktický průvodce pro práci, studium i zábavu - ovládání Windows, texty ve Wordu tabulky, grafy a domácí rozpočet v Excelu - úprava fotografií a tvorba fotoalba Internet, e-mail a telefonování se Skypem
Internet pro seniory : přívětivý průvodce krok za krokem / Miroslav Šanc
004.7/ŠANC,M.
Z čeho je internet: výprava do nitra světové sítě /Andrew Blum
004/LAPÁČEK,J.

1001 tipů a triků pro Microsoft Office 2007 / Jana Andrýsková
004.4/ANDRÝSKOVÁ,J.
1001 tipů a triků pro Microsoft Word 2007-2010 / Jana Dannhoferová
004.4/DANNHOFEROVÁ,J.
1001 tipů a triků pro Microsoft Excel 2007-2010 / Jiří Číhař
004.4/ČÍHAŘ,J.
222 tipů a triků pro Microsoft Office Excel 2007 / John Walkenbach ; [překlad Ivo
Magera]
004.4/WALKENBACH,J.
Píšeme seminární a diplomové práce na počítači /Milan Kolka, Ivona Pavlíčková, Miloš
Večeřa
37/KOLKA,M.
Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase / Josef Pecinovský
004.4/PECINOVSKÝ,J.
Microsoft PowerPoint 2007 : hotová řešení / Josef Pecinovský
004.9/PECINOVSKÝ,J.
Excel a Access : efektivní zpracování dat na počítači / Blanka Voglová
004.4/VOGLOVÁ,B.
Excel a Access 2010 : efektivní zpracování dat na počítači / Josef Pecinovský
004.4/PECINOVSKÝ,J.
Internet Explorer 7 / David Procházka
004.7/PROCHÁZKA,D.
E-mail, chat, sms : praktický průvodce elektronickou komunikací / Martin Žemlička
004.7/ŽEMLIČKA,M. (depozitář, je nutno dodat do 2. patra na požádání)
Tvorba www stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža
004.4/BROŽA,P.
HTML, XHTML a CSS: názorný průvodce tvorbou WWW stránek / Elizabeth Castro
004.4/CASTRO,E.
HTML: tvorba jednoduchých internetových stránek / Slavoj Písek
004.4/PÍSEK,S.
Planeta Google: o troufalém plánu jedné firmy organizovat všechno, co známe /
Randall Stross ; [překlad Magdaléna Marková]
004/STROSS,R.

Cyklus L – počítače v praxi II – Informační média
Vhodné internetové adresy

http://www.icqnavod.cz/ - návod, jak pracovat s ICQ
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows/help/windows-media-player/using nápověda na použití programu Windows Media Player
http://napoveda.estranky.cz/tema/ftp nápověda pro FTP server
http://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/KPI11/um/35076592/05_Strucny_uvod_do_p
ocitacovych_siti.pdf - o počítačových sítích
http://www.estranky.cz/ - tvorba webových stránek zdarma – 300 šablon
http://www.webnode.cz – tvorba webových stránek zdarma dle šablon
http://www.slideshare.net/CEINVE/netextov-informace - o moderních netextových
informacích na internetu
https://www.youtube.com/watch?v=0QoG7tgbReE – trendy vyhledávání na
internetu (audio)
http://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/KPI11/um/35076592/05_Google_a_jeho_nast
roje.pdf – Google a jeho nástroje – kurs z Masarykovy univerzity

Knihy v knihovně UTB

1001 tipů a triků pro Internet / Jan Vořech, David Morkes
004.7/VOŘECH,J.
Databáze bez předchozích znalostí : [průvodce pro samouky] / Andy Oppel ; [překlad
David Krásenský]
004.4/OPPEL,A.
Úvod do umělé inteligence : klasická umělá inteligence : distanční opora / Vladimír
Olej, Petr Hájek
S004.8/OLEJ,V.
Blogy: publikuj a prosperuj : blogování pro váš business / DL [sic?] Byron, Steve
Broback ; [přeložil Jiří Hynek]
004.7/BYRON,D.L.

333 tipů a triků pro maximální využití Internetu / Ondřej Bitto
004.7/BITTO,O.
333 tipů a triků pro vypalování CD a DVD /Petr Broža
004/BROŽA,P.
Archivace a komprimace dat: jak zálohovat data, jak komprimovat soubory WinRAR,
WinZip, WinAce, Windows a nástroje komprese dat, jak archivovat data ve Windows
/ Josef Pecinovský
004.4/PECINOVSKÝ,J.
Počítač v kanceláři / Jiří Lapáček
004.4/LAPÁČEK,J.
Windows, složky - tvoření, sdílení, hledání, hledání; antivirová ochrana; organizace
práce, Microsoft Outlook, kontakty, kalendáře; dokumenty v praxi - styly a šablony,
grafika, tabulky, grafy a formuláře, dokumenty v PDF
Principy digitální komunikace / Radim Jiroušek ... [et al.]
004/PRINCIPY
Kniha obsahuje základní systematický přehled problematiky zpracování informací pro
potřeby jejich uchovávání a digitálního přenosu. Zahrnuty jsou všechny hlavní metody
kódování a dekódování vycházející z klasické teorie informace, algoritmy komprese a
dekomprese dat a digitální zpracování audiovizuálních signálů. Další část je věnována
vybraným historickým a moderním metodám šifrování; v knize je uvedena též méně
obvyklá oblast týkající se sdílení tajemství...
Hardwarové záležitosti: celá třída 004.3

Cyklus F – Digitální fotografie
Tajná kniha o digitální fotografii / Ondřej Neff
77/NEFF,O. (depozitář)
Neffův průvodce digitální fotografií : čtivý a snadno srozumitelný průvodce po všem,
co potřebujete vědět o fotografii / [Ondřej Neff]
77/NEFFŮV
Digitální fotografie v Zoner Photo Studio 7 / Michal Politzer
77/POLITZER,M.
Naučte se fotografovat digitálně: naučte se pořizovat skvělé snímky digitálním
aparátem / Bryan Peterson
77/PETERSON,B.F.

Zoner PhotoStudio 10 : archivace, správa, publikování a základy úprav digitálních
fotografií / Pavel Kristián a kolektiv
004.4/KRISTIÁN,P.
Kompozice v digitální fotografii / Michal Bartoš
77/BARTOŠ,M.
Očima fotografa: kompozice pro lepší (digitální) fotografie / Michael Freeman ;
[překlad Milan Krupár]
77/FREEMAN,M. (pouze ve 3. patře)
Naučte se používat expoziční čas kreativně : poznejte, jak zachytit a vyjádřit pohyb a
fotografovat při nízké hladině osvětlení / Bryan Peterson ; [překlad Alena Volná, Petr
Volný]
77/PETERSON,B.
Digitální fotografie pro seniory / Jan Pecinovský
77/PECINOVSKÝ,J.
100 ideas that changed photography / Mary Warner Marien
77/MARIEN, M.W. (pouze ve 3. patře)
Fotografické postupy živě / Scott Kelby ; [překlad Jiří Koutný] - videokurzy Scotta
Kelbyho : nejpopulárnější tipy a techniky pro fotografické svícení
77/KELBY,S.
Ještě lepší fotografické postupy - živě: videokurzy Scotta Kelbyho / Scott Kelby ;
[překlad Ondřej Doseděl]
77/KELBY,S.
Upravujeme digitální fotografie ve Photoshopu / Roman Bureš
004.9/BUREŠ,R.

Fotografie a obrázky:
http://www.flickr.com/search/
http://www.flickr.com/photos/hisgett/
http://www.soople.com/
vybere nejrůznější žánry hledání v rámci Google, také např. obrázky
http://picasaweb.google.com
http://picasa.google.cz/intl/cs/

nástroj Googlu nabízející i software k úpravě fotografií, tvorbě alb, nástroj ke sdílení
fotografií. Lze vyhledat cokoli (záleží na použitém jazyku), mnoho fotografií je ovšem
rodinných
http://digiarena.e15.cz/instagram-o-nejoblibenejsim-fotomrvitku - Populárně o
Instagramu, sociální síti fotografujících. Ukládají se sem fotografie z mobilů i
digitálních fotoaparátů.

