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Nová cvičebnice Písemná a
elektronická komunikace 3

Na začátku roku vyšla v nakladatelství Fortuna
Písemná a elektronická komunikace 3 (PEK 3),
která doplňuje řadu učebnic PEK 1 a PEK 2. Je
koncipována jako cvičebnice pro studenty a další
zájemce, kteří píšou na klávesnici všemi deseti
a znají základní formátování textů, chtějí však
zdokonalit a zrychlit svou práci při zpracování
textů na počítači. Ve školách bude tato publikace
pomůckou při přípravě ke státním zkouškám
a soutěžím.
Podstatnou část publikace tvoří cvičný materiál pro upevňování hmatové jistoty, pro zpřesnění a zrychlení psaní. K tomuto účelu sem byly
po aktualizaci zařazeny články, které se osvědčily
v dřívější učebnici Technika administrativy 2.
Novinkou je přehled hlavních příkazů pro
úpravu textů, návod, jak vybrat příkazy optimální, a texty k procvičení jejich používání.
Příkazy pro úpravu prostého textu jsou totožné
ve většině počítačových programů, které slouží
k vytváření textů (psaní e-mailů, tvorba programů
a internetových stránek, vyhotovení faktur aj.).
Nácvik efektivních příkazů se tedy vyplatí.
Většina příkazů pro úpravu textů má několik
variant. Písař si často osvojí první způsob, s kterým se setkal, a neuvědomuje si, že je třeba nevýhodný. Rozhodování, zda použít položku v menu,
tlačítko na nástrojovém panelu, klávesu myši nebo
klávesovou zkratku, provedení vlastního příkazu
zdržuje.
V cvičebnici jsou zařazeny texty pro nácvik
bezpečného ovládání kláves v dolní poloze
levé ruky, například pro operace se schránkou,
a v dolní poloze pravé ruky pro rychlou obsluhu
šipek. Připojena jsou cvičení k osvojení nejběžnějších klávesových zkratek bez zrakové kontroly. Rychlý pohyb kurzoru v textu, rychlé ozna-
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Rozhledy
Personální písemnosti. Zadání na str. 3.
Opis německého textu. Nalistujte str. 5.
Cizojazyčná korespondence – reklamace
v německém jazyce. Zadání i řešení
najdete na str. 16.
čování, mazání, přesun a náhrada částí textu jsou
předpokladem zručné úpravy předloh.
Na nácvik příkazů pro úpravu textů navazuje
kapitola obsahující texty s vyznačenými korekturními znaménky. Jsou určeny pro nácvik korektury jednak k soutěžím, jednak jako příprava
na kancelářskou praxi.
Ke zdokonalení v psaní cizojazyčných textů
slouží anglické a německé předlohy, které námětově čerpají z OBK a navazují na cizojazyčné
texty v učebnicích PEK 1 a PEK 2.
Současně s cvičebnicí PEK 3 byla vypracována nová verze programu AtfEditor (All Ten
Fingers Editor). Obsahuje všechny texty z učebnice PEK 3, tj. texty určené ke zvyšování přesnosti
a rychlosti psaní, cvičení zaměřená na osvojení
příkazů pro úpravu textů, předlohy pro nácvik korektury a cizojazyčné texty. Program se při výuce
používá k hodnocení přesnosti a rychlosti psaní,
k vyhodnocení správnosti provedených korektur a dalších cvičení. Podrobné informace o programu a demoverzi ke stažení zdarma naleznete
na internetové adrese www.swx.cz.
Komplety učebnice – výukový počítačový
program nacházejí na školách dobrou odezvu.
Opis tištěných předloh podle učebnice je nutný
pro přípravu ke státním zkouškám, k soutěžím
i pro praxi. Počítačové programy jsou u studentů v oblibě a vyučujícím usnadňují práci.
Kombinovaná výuka umožňuje učiteli, aby řídil
tempo výuky a aby využil výhod obou postupů.
PhDr. Olga Kuldová
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