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1 Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas pacienta  

 
Název bakalářské práce (dále jen BP): 

Využití modelových administrativních činností v ergodiagnostice 

Stručná anotace BP: 

 

Cílem bakalářské práce je sestavit set modelových činností vyplívající z nejzákladnějších 

úkonů, které musí administrativní pracovník umět ovládat. Modelové činnosti se využívají 

v ergodiagnostice (předpracovní rehabilitaci) a slouží k tomu, abych mohli otestovat, zda je 

klient vhodný na tuhle pozici, jaké úkoly mu dělají problémy a také slouží i k nácviku 

jednotlivých dovedností. 

V praktické části bakalářské práce otestuji tyhle modelové činnosti na klientech, kteří splňují 

podmínky testování, abychom zjistila, zda je set modelových činností sestaven tak, abychom 

mohl být využitelný v ergoterapeutické praxi.  

 

Jméno a příjmení pacienta:       

 

Datum narození: 

 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně zpracovány 

formou kazuistiky. Je mi více než 18 let. 

 

2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, průběhu 

zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

 

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by to 

jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je dobrovolná. 

 

4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez jakýchkoliv osobních údajů. 

 

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

 

 

 

Datum:        

 

Podpis pacienta:      Podpis studenta: 



2 Hodnotící dotazník  

  



3 Kazuistiky 

3.1 Modelová činnost: Přepis seznamu  

Popis činnosti: 

 Cílem činnosti je simulovat dílčí pracovní činnost asistenta/asistentky, který/á má  

za úkol přepsat seznam aut s přiřazeným číslem do textového editoru Word. 

 Úkolem klienta je, aby otevřel internetový prohlížeč, přihlásil se na email, otevřel  

si Google disk, klikl na soubor s názvem „seznam aut“, a vytiskl ho. Poté otevřel textový editor 

Word a přepsal do něj seznam aut s přiřazeným číslem. Na přepis seznamu má klient 7 minut, 

poté soubor uloží na plochu pod názvem „Seznam“, odhlásí se z emailu a vypne internetový 

prohlížeč.  

 Klient, 55letý muž, se kterým jsem testovala modelovou činnost, trpí revmatoidní 

artritidou, lehkým syndromem karpálního tunelu a má za sebou mnohočetné operace páteře. Je 

přítomné předsunuté držení hlavy a asymetrie ramen. Předklon a záklon nelze provést, má 

plochou hrudní kyfózu a bederní lordózu. Stoj je bez alterace, chůze je kolébavá, lze po patách 

a špičkách.  

 Dominantní je pravá horní končetina, na které je přítomen lehký syndrom karpálního 

tunelu. Obě horní končetiny jsou postiženy revmatoidní artritidou, kvůli kterým má klient 

omezené rozsahy v proximálních a distálních interphalangeálních kloubech. Také má akrálně 

hypestézii a otoky kloubů. Prsty jsou v semiflexi.  

 Na levé straně má zhoršený sluch, ostatní smysly jsou bez patologií. 

 Bydlí sám v bytě, všechny personální a instrumentální všední denní činnosti zvládá. 

Stará se o matku, která je žije v Německu, proto za ní někdy dojíždí i na měsíc. 

 Klient je od roku 2006 veden v evidenci Úřadu práce, pobírá invalidní důchod II. stupně 

a vlastní průkaz ZTP. Žádné další příspěvky nepobírá. Z Úřadu práce byl zaslán  

na ergodiagnostiku, což hodnotí pozitivně, protože chce zjistit, jak je na tom zdravotně a doufá, 

že ho Úřad práce nebude posílat na nevhodné pracovní pozice.  

 Má vystudovanou základní školu. Z Úřadu práce mu byl nabídnut kurz práce na 

počítači, což se nakonec neuskutečnilo. Uvádí, že má základní uživatelskou úroveň, umí 

využívat internet. Kvůli potížím s prsty používání počítače příliš nezvládá.  

 Od roku 2006 je na Úřadu práce veden jako pečovatel o osobu blízkou. Poslední práce, 

ve které byl zaměstnaný do roku 2002, byla výroba plastových bazénů. Pracovní poměr byl 



ukončen kvůli zkrachování firmy. Další zkušenosti, které má, jsou instalatérské a zednické 

práce.  

 Je ochoten dělat jakoukoli fyzicky méně náročnou práci na zkrácený úvazek. Modelovou 

činností, kterou jsem zvolila na testování administrativních dovedností, byla činnost “Přepis 

seznamu “. Stupeň obtížnosti kladený na kognitivní funkce a fyzickou náročnost je nízký. 

Činnost jsem zvolila na základě zhodnocení vhodnosti nabízeného kurzu Úřadem práce.  

 Klient po obdržení pokynů, říkal, že to určitě nezvládne, že to je příliš těžké. Po zahájení 

provádění úkolu klient uváděl, že na monitor nevidí, proto mu ergoterapeutka upravila pracovní 

místo dle ergonomických zásad. Potřeboval pomoc od terapeuta se všemi kroky činnosti, měl 

k dispozici manuál používání aplikací Gmail a Google Disk a pokyny pro klienta verze č.2. V 

pokynech se ztrácel, aktivně si žádal pomoc. V polovině provádění úkolu si stěžoval na bolesti 

zad, úkol však dokončil. Čas přepisu seznamu byl zkrácen na 3mininuty kvůli časovým 

možnostem terapie. Celkový čas provedení činnosti byl 32 minut.  

 Podle dotazníku hodnotícího provedení činnosti získal klient 12 z 39 bodů, zvládl tedy 

30,8 % úkolu. Při hodnocení kvality lze konstatovat, že klient úkolu porozuměl, většinu času 

se na úkol soustředil, měl o úkol zájem, ale potřeboval větší míru dopomoci s prací na počítači 

a s emailem a tiskárnou. 

 V sebehodnotícím dotazníku klient uvedl, že úkol byl velmi těžký, nic na úkolu nebylo 

lehké, všechno bylo těžké, na úkol se soustředil a nebyl spokojen s provedením úkolu. Svůj výkon 

ohodnotil na 15 % a kvalitu svého výkonu na 10 %.  

 Využití modelové činnosti v rámci ergodiagnostiky pro 55letého klienta, který je 

momentálně v evidenci na Úřadě práce, se ukázalo jako přínosné s ohledem na posouzení 

doporučení počítačového kurzu. Klient trpí revmatoidní artritidou, lehkým syndromem 

karpálního tunelu a má za sebou mnohočetné operace páteře. Při testovaní modelové činnosti 

se ukázalo, že administrativní činnost pro něho není vhodná. Činnost vsedě mu už po patnácti 

minutách způsobovala bolesti zad. Klient měl problémy s psaním na klávesnici kvůli zhoršené 

funkci prstů. Neměl základní uživatelské schopnosti práce. Počítačový kurz by mohl uplatnit 

ve volném čase, pro jeho další pracovní uplatnění není tenhle typ práce vhodný.  

  



3.2 Modelová činnost: Vytvoření rezervace 

Popis činnosti: Cílem činnosti je simulovat dílčí pracovní činnost recepčního/recepční, který/á 

má  

za úkol obsloužit zákazníka, který si přišel zarezervovat pokoj. Rezervace by měla být 

vytvořena tak, aby nebyla zbytečně volná lůžka. 

 Úkolem klienta je, aby otevřel internetový prohlížeč, přihlásit se na email, otevřel  

si Google disk, nalezl soubor s názvem „rezervace“, stáhl ho, otevřel a čekal na zákazníka. 

Podle požadavků vypočítal cenu za pokoj a zapsal potřebné informace do tabulky.  

 Klient, se kterým jsem testovala tuto modelovou činnost byl 55letej muž, 10 let  

po operaci tumoru mozku v oblasti frontálního laloku. V následku vznikl dorzolaterální 

prefrontální syndrom, který se u klienta projevuje poruchou exekutivních funkcí, jako je paměť, 

učení, řešení problému, logické myšlení. Subjektivně klient popisuje nejistotu při rozhodovaní.  

 Klient nemá žádný motorický deficit, horní končetiny jsou bez patologického nálezu, Z 

kompenzačních pomůcek využívá brýle na čtení. Dominantní končetina je pravá.  

 Zvládá všechny personální denní činnosti, z instrumentálních mu dělá problém 

manipulace s penězi, při placení vyšších sum se cítí nejistý, má strach, z okradení, proto 

potřebuje manželčin dohled.  

 Bydlí v bytě s manželkou a dvěma dcerami. Od roku 2010 je na invalidním důchodů. 

Momentálně navštěvuje pracovní rehabilitaci, kde probíhá trénink administrativních 

dovedností. Je zaměstnaný na ¼ úvazek, což je 2 hodiny denně. Náplň jeho práce je zakládání 

karet podle abecedy vzestupně a podle příchodu. Zaměstnavatel mu nabídl práci na recepci na 

poloviční úvazek, o kterou má zájem, proto dále navštěvuje pracovní rehabilitaci.  

 Předtím pracoval 5 let jako sanitář. Další pracovní zkušenosti má na pozici pomocného 

kuchaře a pomocného dělníka na stavbě.  

 Má vystudovanou střední odbornou školu s maturitou, obor zahradnictví. Před nástupem 

na pozici sanitáře absolvoval ošetřovatelský kurz. Uvádí, že počítač premorbidně využíval ve 

volném čase. V rámci předpracovní rehabilitace měl základní zaškolení do programů Microsoft 

Word a Excel, které někdy využívá při své práci. V budoucím zaměstnání je bude nucen 

využívat častěji.  

 Modelovou činnost, kterou jsem zvolila na základě pracovní nabídky, kterou dostal je 

“Vytvoření rezervace“. Stupeň obtížnosti kladený na kognitivní nároky je nižší, fyzická 

náročnost je nízká.  



 Klient si pročetl pokyny, nebylo mu však jasné, co má dělat, potřeboval je vysvětlit 

slovně. V instrukcích se orientoval, byl však nejistý a potřeboval ujištění při většině kroků 

činnosti. Obtížná pro něho byla orientace na Google Disku, proto jsem mu poskytla manuál pro 

používaní Gmailu a Google disku. S manuálem zvládl tento krok činnosti samostatně.  

Při komunikaci se zákazníkem byl slušný, pokoj podle požadavků vybral správný, také určení 

ceny za pokoj a zapsaní údajů zvládl bez výraznějších problému. Opět potřeboval ujištění,  

že to dělá správně. Při druhé rezervaci, která byla obtížnější, potřeboval delší čas na vybraní 

správného pokoje, a také ujištění o správnosti výběru, ostatní kroky zvládl zcela samostatně  

s použitím manuálu.  

 Podle dotazníku hodnotícího provedení činnosti získal klient 37 ze 42 bodů což je 88 

%. Při hodnocení kvality úkolu můžu konstatovat, že klient byl soustředěný po celou dobu, 

úkolu porozuměl po 1 zopakování, byl motivován úkol dokončit, uměl pracovat s programem 

Microsoft Word a internetovým prohlížečem, po delším čase zvládl i práci s Google Diskem, a 

výběr správního pokoje. Komunikace byla přiměřená, slušná. Největší problém byl v nejistotě 

klienta, na čem třeba ještě pracovat. Celkový čas provedení činnosti byl 15,5 min. 

 V sebehodnotícím dotazníku klient uvedl, že úkol byl lehký, nejlehčí byla práce s 

internetovým prohlížečem, nejtěžší bylo vytvoření rezervace společné s komunikací, kdy klient 

uvedl, že pociťoval mírný stres, aby rezervaci nevytvářel příliš dlouho. Uvedl, že se dovedl 

soustředit a že je spokojený s provedením úkolu. Svůj výkon a kvalitu výkonu ohodnotil  

na 70 %.  

 Využití modelové činnosti pro 55letého klienta zaměstnaného na ¼ úvazek na 

administrativní pozici, který plánuje úvazek prodloužit na poloviční, hodnotím kladně. Klient  

si měl možnost otestovat práci, kterou mu nabídl současný zaměstnavatel. Klient velmi kladně 

hodnotil fakt, že si mohl vyzkoušet komunikaci a vyřizovaní dotazů, čehož se v nové práci 

nejvíc bál. Dále konstatoval, že by chtěl modelovou činnost využít i v pracovní rehabilitaci, kdy 

by byla činnost stupňovaná.   



3.3 Modelová činnost: Výpočet peněžní mzdy  

Popis činnosti:  

 Cílem činnosti je simulovat dílčí pracovní činnost mzdového účetnictví, který má  

za úkol vypočítat měsíční peněžní mzdu 

 Úkolem klienta je, aby otevřel internetový prohlížeč, přihlásil se na Gmail, otevřel  

si Google disk, klikl na soubor s názvem „Výplatní páska“ a soubor stáhl do počítače, soubor 

otevřel a vypočetl čistou mzdu, souboru uložil pod názvem „Mzda“.  

 Klientka, s kterou jsem otestovala tuhle modelovou činnost, je 47letá žena 3 roky  

po polytraumatu, způsobeného autonehodou. Měla mnohočetné fraktury dolních končetin, 

pánve, žeber, dutiny lebeční a kontuze mozku. Z kognitivních funkcí je mírně narušená 

krátkodobá paměť, kterou přemorbidně měla výbornou, co subjektivně uvádí jako největší 

problém. Z exekutivních funkcí je mírně porušené plánovaní a logická posloupnost řešení 

problému.   

 Momentálně netrpí žádným výraznějším motorickým deficitem, mírní problém ji dělá 

koordinace horních končetin při složitějších cvičeních. Dominantní je pravá horní končetina. 

Nepoužívá žádnou kompenzační pomůcku.  

 Po autonehodě má mírně porušený sluch, ostatní smysli jsou bez patologií.  

 Je vdova, má dvě dospělé dcery, s kterými bydlí. Všechny personální a instrumentální 

všední denní činnosti zvládá sama.  

 Momentálně pobírá invalidní důchod III. stupně, který v nejbližší době plánuje vrátit.  

 Před autonehodou pracovala 5 let jako učitelka angličtiny na střední škole. Předtím 

pracovala v reklamní agentuře a individuálně vyučovala angličtinu.  

 Na filozofický fakultě má vyštudovanou andragogiku a personální řízení, ukončené 

titulem Mgr. Absolvoval několik kurzů pro výchovné poradce a kurzy, jak správně učit. S práci 

na počítači má bohaté zkušenosti, vzhledem na studium a povolání, pokročile ovládá program 

Microsoft Word a Excel. Počítač využívá i na překlad textů z anglického do českého jazyka. 

Počítač také využívá ve volní čase na surfování po internete. 

 V nebližším období po ukončení rehabilitace plánuje založit živnost a stát se osobou 

samostatně výdělečně činnou. Jako předmět podnikaní má v plánu individuální výučbu 

anglického jazyka. Uvádí, že do školy se nechce vrátit, protože by nezvládla tolik žáků.  

 Modelovou činnost, kterou jsem zvolila byla „Výpočet peněžní mzdy“, kvůli nácviku 

exekutivních funkcí, hlavně logické posloupnosti a řešení problému.  



 Klientka po přečtení instrukcí porozuměla úkolu, jednotlivé kroky prováděla samostatně 

bez použití manuálu, potřebovala delší čas. Při výpočtu mzdy prvé dva kroky provedla správně, 

pak nevěděla, jak má postupovat, proto požádala o pomoc. Klientce jsem oznámila, že se na 

Google Disku nachází vzorový soubor. Po prostudování souboru klientka pokračovala sama a 

úkol dokončila. Pro orientaci na Gmailu a Google Disku potřebovala delší čas, protože to byla 

pro ni neznámá aplikace.  

 Podle dotazníku hodnotícího provedení činnosti získala klientka 45 ze 48 bodů co je 

93,7 %. Při hodnocení kvality můžu konstatovat, že klientka úkolu porozuměla, soustředila  

po celou dobu, byla motivovaná úkol dokončit, práci s prohlížečem a programem Word 

ovládala, na práci s Google diskem a Gmailem potřebovala delší čas, ale provedla samostatně, 

při řešení úlohy potřebovala delší a čas vzorový příklad, úkol však dokončila samostatně. 

Celkový čas provedení úkolu byl 25,1 minuty.  

 V sebehodnotícím dotazníku uvedla, že úkol hodnotí jako lehký až středně těžký, 

nejlehčí byla práce s internetovým prohlížečem, nejtěžší vypočítání peněžní mzdy, na úkol  

se dokázala soustředit bez problémů a s provedením úkolu byla spokojena. Svůj výkon a kvalitu 

ohodnotila na 90 %.  

 Modelovou činnost hodnotila 47letá klientka po poranění mozku kladně, protože  

se v úkolu nacházeli činnosti, které uměla s činnostmi, které potřebuje trénovat, a proto byla 

motivovaná úkol dokončit 
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Set administrativních      modelo-

vých činností 

Manuál 

 Práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením je téma, se 

kterým se společnost setkává čím dál víc.  

 K navržení správného pracovního místa a vhodného pracovního 

uplatnění pro osoby s disabilitou je důležité zjistit jejich funkční potenciál, 

schopnosti, motivaci a přání. K hodnocení pracovního potenciálu může-

me využívat mnoho metodik, kam patří i modelové činnosti.  

 Set administrativních modelových činností byl zpracován do po-

doby manuálu pro účely ergodiagnostiky Kliniky rehabilitačního lékař-

ství 1.LF a VFN v Praze. 

 V setu se nachází šest modelových činností včetně hodnotícího 

dotazníku a sebehodnotícího dotazníku. Dotazník hodnotící provedení 

činnosti se nachází na Google Disku. Dotazníky se navzájem doplňují a 

doporučuji je používat oba. Přihlašovací údaje na účet jsou:  

• Přihlašovací jméno: zeleny.edvard@gmail.com 

• Heslo: Ergoterapie111 

 Na účtu se také nachází volně dostupný manuál. 

 Modelové činnosti jsou řazeny vzestupně podle kognitivní nároč-

nosti od nejlehčí po nejtěžší.  

Doporučení 

 Veškeré informace v manuálu jsou pouze doporučené a terapeut 

může modelové činnosti upravovat podle svých potřeb.  

Adaptace činnosti 

 Doporučuji poučit klienta o pravidlech ergonomie při práci na 

počítači v případě jeho neznalosti.  

Pro snadnější zacházení s počítačem doporučuji využít asistivní techno-

logie (upravené myši a klávesnice). 

Při špatné viditelnosti upravit jas a velikost písma monitoru  

Umožnit klientovi měnit polohy při práci (stoj, sed). 

Seznam činností 
• • • 

1.Vytvoření rezervace 

6,5-10,5 min 

2.Přepis seznamu 

10-13 min 

3.Výpočet peněžní mzdy 

10-17,5 min 

4 Vytvoření objednávky 

6,45-10 min 

5. Vyhledání informací 

8,5-18 min 

6. Vytvoření zápisu 

z porady 

7,5-10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zeleny.edvard@gmail.com
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1. VYTVOŘENÍ  

REZERVACE  

STUPEŇ OBTÍŽNOSTI: 

Nižší mentální náročnost 

Nízká fyzická náročnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS: 

6,5 - 9,5 min  

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ: 

Činnost provádíme vsedě (popří-

padě ve stoji u výškově nastavitel-

ného stolu) u počítače s ergono-

micky přizpůsobeným pracovním 

prostředím, dobrým osvětlením a 

klidnou pracovní atmosférou 

Pomůcky:  

Počítač (může se využít stolní po-

čítač nebo notebook s myší a klá-

vesnicí) 

program Microsoft Word, 

internetový prohlížeč, 

internet 

STUPŇOVÁNÍ: 

Směrem vzhůru: 

přidání počtu rezervací  

Směrem dolů: 

předání pokynů verze č.2, 

předání manuálu pro používaní 

Gmailu a Google Disku  

 

CÍL ČINNOSTI: 

Cílem činnosti je simulovat dílčí pracovní činnost re-

cepčního/ recepční, který/á má za úkol obsloužit zá-

kazníka, který si přišel zarezervovat pokoj. Rezervace 

by měla být vytvořena tak, aby nebyla zbytečně volná 

lůžka. 

nároky činnosti: 

kognitivní: přečtení a pochopení psaných instrukcí, 

schopnost pracovat dle psaných instrukcí, schopnost 

vyjádřit se psanou formou s využitím počítače, po-

chopení funkce ovládaní počítače: myš-ukazatel myši, 

komunikační dovednosti, základní matematické zna-

losti, pozornost, schopnost úsudku, řešení úkolu, sa-

mostatné rozhodování, plánování, logické uvažování, 

preciznost, organizování, abstraktní myšlení, přesnost, 

spolehlivost, pohotovost, žádost o pomoc v případě 

problému 

fyzické: výdrž vsedě nebo ve stoji, aktivní pohyby 

horních končetin, jemná motorika, ovládání myši: po-

hyb po ploše, dvojklik, stisknutí kláves, přesnost, cíle-

né pohyby, koordinace pohybů při psaní na počítači, 

zraková percepce 

POPIS ČINNOSTI: 

Úkolem klienta je, aby otevřel internetový prohlížeč, 

přihlásit se na email, otevřel si Google disk, nalezl 

soubor s názvem „rezervace“, stáhl ho, otevřel a čekal 

na zákazníka. Podle požadavků vypočítal cenu za po-

koj a zapsal potřebné informace do tabulky.   
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POKYNY PRO TERAPEUTA: 

Pacientovi zapněte počítač předem. V případě, že využíváte emailový účet od Google, nebo opakovaně 

testujete modelovu činnost, je nutné se z účtu odhlásit a odstranit ho z předvoleného panelu.  Činnost 

by měla proběhnout v klidném pracovním prostředí. Vyzvěte klienta, aby se usadil k počítač a řekněte 

mu: „Teď si vyzkoušíme, jak byste si poradil/a s administrativním úkolem. Představte si, že byste 

pracoval v hotelu na pozici recepčního, a byl by Vám zadán úkol, který je napsaný na tomto papíře. 

Pozorně si pročtěte zadané instrukce. Až budete mít dočteno, řekněte mi, že s úkolem můžeme začít. 

Kdybyste měl/a jakékoli otázky, zeptejte se, než začnete s plněním úkolu.“ Nyní předejte klientovi 

papír s tištěnými instrukcemi (viz tabulka níže) a počkejte, než si je přečte.  

POKYNY PRO KLIENTA: 

Vaším úkolem bude komunikace se zákazníkem a vytvoření rezervace na hotelový pokoj. Otevřete in-

ternetový prohlížeč, přihlaste se na email, otevřete Google disk, klikněte na soubor s názvem „Tabulka-

rezervace“, stáhněte ho, otevřete a čekejte na zákazníka. Podle požadavků zákazníka vypočítejte cenu 

za pokoj a zapište potřebné informace do tabulky. Pokoj by měl být zvolen tak, aby byla lůžka obsaze-

ná, jestli je to možné.   

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete si Google disk  

4. Klikněte pravým tlačítkem na soubor s názvem Tabulka-rezervace  

5. Soubor stáhněte 

6. Otevřete stažený soubor  

7. Pro zápis do souboru klikněte na „povolit úpravy“ 

8. Čekejte na prvního zákazníka  

9. Podle jeho požadavků a možností hotelu vyberte volný pokoj 

10. Vypočítejte cenu  

11. Po souhlasu zákazníka zapište rezervaci do tabulky  

12. Požádejte zákazníka o osobní údaje (jméno příjmení, email), poté je zapište do tabulky  

13. Čekejte na dalšího zákazníka 

14. Postup opakujte  

15. Poté, co Vám terapeut oznámí, že můžete úkol dokončit, uložte soubor pod názvem „rezervace“ 

16. Odhlaste se z emailu a vypněte prohlížeč  

Klient po dočtení instrukcí oznámí, že je připravený. Zeptejte se ho: „Porozuměl jste všemu?“ 

a zodpovězte mu případné dotazy. Ukažte klientovi, jaký internetový prohlížeč má k dispozici a řekně-

te: „Prosím, můžete začít.“ V případě, že Google aplikaci nezná a neumí ji používat, předejte mu ma-

nuál (vid příloha č). V případě, že klient úkol neumí provést, předložte mu variantu 2, kde jsou po-

drobnější kroky činnosti. Vaším úkolem bude simulovat zákazníka, který si přišel zarezervovat hotelo-

https://accounts.google.com/
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vý pokoj. Pokoj, počet lůžek, nocí si můžete vybírat podle tabulek 1 a 2(viz níže). Nasimulujte mini-

málně dvě situace zarezervování pokoje. V první situaci zvolte počet hostů a datum tak, aby vystačil 1 

pokoj na 1 noc. (příklad: pokoj pro 2 osoby na 24.4.2099). Druhá situace by měla být zvolena tak, aby 

byly využité minimálně dva pokoje, na dvě noci (příklad: dva pokoje pro 4 lidi na 24.2-25.2 2099). Po 

vytvoření rezervací oznamte klientovi: „Děkuji Vám, teď můžete úkol dokončit.“ 

V průběhu provádění činnosti poskytněte klientovi pomoct na jeho žádost.  

číslo pokoje počet lůžek (dospělí) počet lůžek (děti) cena na pokoj/noc 

1 1 0 800 Kč 

2 2 0 1000 kč  

3 2 1 1100 kč 

4 2 1 1100 kč 

5 3 1 1400 kč 

6 3 1 1400 kč 

7 4 0 1500 kč 

8 4 0 1500 kč 

9 4 1 1600 kč 

Tab.č.1    

číslo pokoje 23.4.2099 24.4.2099 25.4.2099 

1 
Adam Hornat 

hor.adam@dva.com 

Adam Hornat 

hor.adam@dva.com 

Adam Hornat 

hor.adam@dva.com 

2 Emil Kratky e.k@kola.com   

3    

4  Peter Čierny 

cier.pet@dom.com 

Peter Čierny 

cier.pet@dom.com 

5    

6 
Jana Hollá 

jan.hol@sm.com 
  

7 
Katarina Tusak 

tus.kat@dk.com 

Katarina Tusak 

tus.kat@dk.com 
 

8   Julia Modrá 

mod.jul@kd.com 

9 
Aneta Drzáková 

an.drz@bodega.com 

Aneta Drzáková 

an.drz@bodega.com 
 

Tab. č.2    

 Červená Obsazené  

 Bíla Volné  

Po vypracování úkolu klienta vyzvěte k vyplnění sebehodnotícího dotazníku, který mu předložíte.  

mailto:hor.adam@dva.com
mailto:hor.adam@dva.com
mailto:hor.adam@dva.com
mailto:e.k@kola.com
mailto:cier.pet@dom.com
mailto:cier.pet@dom.com
mailto:jan.hol@sm.com
mailto:tus.kat@dk.com
mailto:tus.kat@dk.com
mailto:mod.jul@kd.com
mailto:an.drz@bodega.com
mailto:an.drz@bodega.com
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2. PŘEPIS SEZNAMU 

STUPEŇ OBTÍŽNOSTI: 

Střední mentální náročnost 

Nízká fyzická náročnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS: 

10 - 13 min 

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ: 

Činnost provádíme vsedě (popří-

padě ve stoji u výškově nastavitel-

ného stolu) u počítače s ergono-

micky přizpůsobeným pracovním 

prostředím, dobrým osvětlením a 

klidnou pracovní atmosférou 

Pomůcky:  

Počítač (může se využít stolní po-

čítač nebo notebook s myší a klá-

vesnicí), 

program Microsoft Word, 

internetový prohlížeč, 

internet, aplikace Above reader 

stopky, tiskárna   

STUPŇOVÁNÍ: 

Směrem vzhůru: 

pacient provádí činnost 15 minut, 

změna velikosti písma na 12 a styl 

písma na Times New Roman 

Směrem dolů: 

zkrátit čas úkolu na 5 min, 

přepis seznamu bez čísel, 

předání pokynů verze č.2, 

předání manuálu pro používaní 

Gmailu a Google Disku  

 

CÍL ČINNOSTI: 

Cílem činnosti je simulovat dílčí pracovní činnost asisten-

ta/asistentky, který/á má za úkol přepis seznamu aut 

s přiřazeným číslem do textového editoru Word. 

nároky činnosti: 

kognitivní: přečtení a pochopení psaných instrukcí, 

schopnost pracovat dle psaných instrukcí, schopnost 

vyjádřit se psanou formou s využitím počítače, po-

chopení funkce ovládaní počítače: myš-ukazatel myši, 

pozornost, preciznost, přesnost, krátkodobá paměť, 

spolehlivost, žádost o pomoc v případě problému  

fyzické: výdrž vsedě nebo ve stoji, aktivní pohyby 

horních končetin, jemná motorika, ovládání myši: po-

hyb po ploše, dvojklik, stisknutí kláves, přesnost, cíle-

né pohyby, koordinace pohybů při psaní na počítači, 

zraková percepce 

POPIS ČINNOSTI: 

Úkolem klienta je, aby otevřel internetový prohlížeč, 

přihlásil se na email, otevřel si Google disk, klikl na 

soubor s názvem „seznam aut“, a vytisknul ho. Poté 

otevřel textový editor Word a přepsal do něj seznam 

aut s přiřazeným číslem. Na přepis seznamu má klient 

7 minut, poté soubor uloží na plochu pod názvem 

„Seznam“, odhlásí se z emailu a vypne internetový 

prohlížeč.  
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POKYNY PRO TERAPEUTA: 

Pacientovi zapněte počítač předem. V případě, že využíváte emailový účet od Google, nebo opakovaně 

testujete modelovu činnost, je nutné se z účtu odhlásit a odstranit ho z předvoleného panelu.  Činnost 

by měla proběhnout v klidném pracovním prostředí. Vyzvěte klienta, aby se usadil k počítač a řekněte 

mu: „Teď si vyzkoušíme, jak byste si poradil/a s administrativním úkolem. Představte si, že byste 

pracoval v kanceláři na administrativní pozici, a byl by Vám zadán úkol, který je napsaný na tomto 

papíře. Na přepis seznamu budete mít 7 minut, poté Vás poprosím o dokončení úkolu. Čas se Vám 

začne počítat až když otevřete program Microsoft Word. Pozorně si pročtěte zadané instrukce. Až 

budete mít dočteno, řekněte mi, že s úkolem můžeme začít. Kdybyste měl/a jakékoli otázky, zeptejte 

se, než začnete s plněním úkolu.“ Nyní předejte klientovi papír s tištěnými instrukcemi (viz tabulka 

níže) a počkejte, než si je přečte.  

POKYNY PRO KLIENTA: 

Vaším úkolem bude přepsat soubor do programu Microsoft Word. Přihlaste se na email (přihlašovací 

údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google disk a najděte soubor „seznam aut“. Soubor otevřete a vy-

tiskněte. Následně otevřete program Microsoft Word a jednotlivé položky přepište. Snažte se správně 

přepsat co nejvíc položek. Soubor uložte na plochu. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte in-

ternetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho adresu: https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete Google disk 

4. Otevřete soubor s názvem „seznam aut“ 

5. Soubor vytiskněte 

6. Poté otevřete program Microsoft Word  

7. Oznamte terapeutovi, že jste připraven na přepis a může spustit stopky  

8. Do programu Microsoft Word přepište seznam aut  

9. Přepisujte seznam, dokud Vás ergoterapeut/ergoterapeutka nezastaví 

10. Poté uložte dokument na pracovní plochu pod názvem „Seznam“ 

11. Po skončení úkolu zavřete textový dokument  

12. Odhlaste se z emailu a vypněte prohlížeč 

Klient po dočtení instrukcí oznámí, že je připravený. Zeptejte se ho: „Porozuměl jste všemu?“ 

a zodpovězte mu případné dotazy. Ukažte klientovy, jaký internetový prohlížeč má k dispozici. Poté, 

co klient otevře Microsoft Word, zapněte stopky. V případě, že Google aplikaci nezná, předejte mu 

manuál používání. Po uplynutí 7 minut, řekněte klientovy: „Váš čas je u konce, dopište prosím po-

slední řádek a dokončete úkol.“  

V průběhu provádění činnosti poskytněte klientovi pomoct na jeho žádost.  

Po vypracování úkolu klienta vyzvěte k vyplnění sebehodnotícího dotazníku, který mu předložíte.  

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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3.VÝPOČET PENĚŽNÍ 

MZDY 

STUPEŇ OBTÍŽNOSTI: 

Střední mentální náročnost 

Nízká fyzická náročnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS: 

10 - 13,5 min 

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ: 

Činnost provádíme vsedě (popří-

padě ve stoji u výškově nastavitel-

ného stolu) u počítače s ergono-

micky přizpůsobeným pracovním 

prostředím, dobrým osvětlením a 

klidnou pracovní atmosférou 

Pomůcky:  

Počítač (může se využít stolní po-

čítač nebo notebook s myší a klá-

vesnicí), 

program Microsoft Word a Excel, 

papír, tužka, internetový prohlížeč 

internet, kalkulačka 

STUPŇOVÁNÍ: 

Směrem vzhůru: 

Vytváření rušivých elementů bě-

hem provádění činnosti  

Směrem dolů: 

předání pokynů verze č.2, 

předání manuálu pro používaní 

Gmailu a Google Disku, 

informování o možnosti použít 

vzor 

CÍL ČINNOSTI: 

Cílem činnosti je simulovat dílčí pracovní činnost mzdové-

ho účetnictví, který má za úkol vypočítat měsíční peněžní 

mzdu. 

nároky činnosti: 

kognitivní: přečtení a pochopení psaných instrukcí, schop-

nost pracovat dle psaných instrukcí, schopnost vyjádřit se 

psanou formou s využitím počítače, pochopení funkce 

ovládaní počítače: myš-ukazatel myši, komunikační do-

vednosti, základní matematické znalosti, pozornost, schop-

nost úsudku, řešení úkolu, samostatné rozhodování, plá-

nování, logické uvažování, preciznost, organizování, abs-

traktní myšlení, přesnost, spolehlivost, žádost o pomoc 

v případě problému 

fyzické: výdrž vsedě nebo ve stoji, aktivní pohyby horních 

končetin, jemná motorika, ovládání myši: pohyb po ploše, 

dvojklik, stisknutí kláves, přesnost, cílené pohyby, koordi-

nace pohybů při psaní na počítači, zraková percepce 

POPIS ČINNOSTI: 

Úkolem klienta je, aby otevřel internetový prohlížeč, při-

hlásil se na Gmail, otevřel si Google disk, klikl na soubor 

s názvem „Výplatní páska“ a soubor stáhl do počítače, 

soubor otevřel a vypočetl čistou mzdu a soubor uložil pod 

názvem „Mzda“. 
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POKYNY PRO TERAPEUTA: 

Pacientovi zapněte počítač předem. V případě, že využíváte emailový účet od Google, nebo opakovaně 

testujete modelovu činnost, je nutné se z účtu odhlásit a odstranit ho z předvoleného panelu.  Činnost 

by měla proběhnout v klidném pracovním prostředí. Vyzvěte klienta, aby se usadil k počítači a řekněte 

mu: „Teď si vyzkoušíme, jak byste si poradil/a s administrativním úkolem. Představte si, že byste 

pracoval v kanceláři na pozici administrativního pracovníka, a byl by Vám zadán úkol, který je na-

psaný na tomto papíře. Pozorně si pročtěte zadané instrukce. Až budete mít dočteno, řekněte mi, že 

s úkolem můžeme začít. Kdybyste měl/a jakékoli otázky, zeptejte se, než začnete s plněním úkolu.“ 

Nyní předejte klientovi papír s tištěnými instrukcemi (viz tabulka níže) a počkejte, než si je přečte. 

POKYNY PRO KLIENTA: 

Vaším úkolem bude vypočítat čistou mzdu zaměstnance firmy, pro kterou pracujete jako mzdový 

účetní. Přihlaste se na email (přihlašovací údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google disk, klikněte na 

soubor „Výplatní páska“, soubor stáhněte, otevřete, vypočítejte čistou mzdu a uložte pod názvem 

„Mzda“ 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete Google disk  

4. Otevřete soubor s názvem „Výplatní páska“ 

5. Soubor stáhněte do počítače  

6. Stažený soubor otevřete   

7. Pro zápis do souboru klikněte na „povolit úpravy“ 

8. Vypočítejte čistou mzdu (k úkolu můžete použít kalkulačku, papír a tužku na výpočet) 

9. Vypočítané hodnoty vepište na místo, kde jsou tečky 

10. Soubor uložte pod názvem „Mzda“ 

11. Odhlaste se z emailu  

12.  Zavřete internetový prohlížeč 

Klient po dočtení instrukcí oznámí, že je připravený. Zeptejte se ho: „Porozuměl jste všemu?“ 

a zodpovězte mu případné dotazy. Ukažte klientovy, jaký internetový prohlížeč má k dispozici a řek-

něte: „Prosím, můžete začít.“ V případě, že Google aplikaci nezná, a neumí ji používat, předejte mu 

manuál (vid příloha č). V případě, že klient úkol neumí provést, předložte mu variantu 2, kde jsou po-

drobnější kroky činnosti. Pokud by klient nevěděl, jak má vypočítat čistou mzdu, předložte mu vzor, 

který se nachází na Google disku pod názvem „vzor“. 

V průběhu provádění činnosti poskytněte klientovi pomoct na jeho žádost.  

Po vypracování úkolu klienta vyzvěte k vyplnění sebehodnotícího dotazníku, který mu předložíte.  

  

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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4.VÝTVOŘENÍ OBJED-

NÁVKY 

STUPEŇ OBTÍŽNOSTI: 

Střední mentální náročnost 

Nízká fyzická náročnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS: 

6,5 - 10 min 

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ: 

Činnost provádíme vsedě (popří-

padě ve stoji u výškově nastavitel-

ného stolu) u počítače s ergono-

micky přizpůsobeným pracovním 

prostředím, dobrým osvětlením a 

klidnou pracovní atmosférou 

Pomůcky:  

Počítač (může se využít stolní po-

čítač nebo notebook s myší a klá-

vesnicí), 

program Microsoft Word a Excel, 

internetový prohlížeč, internet 

STUPŇOVÁNÍ: 

Směrem vzhůru: 

Vytváření rušivých elementů bě-

hem provádění činnosti  

Směrem dolů: 

předání pokynů verze č.2, 

předání manuálu pro používaní 

Gmailu a Google Disku, 

informování o možnosti použít 

vzor 

 

 

CÍL ČINNOSTI: 

Cílem činnosti je simulovat dílčí činnost administrativního 

pracovníka, který má za úkol vytvořit objednávku kance-

lářských potřeb.  

nároky činnosti: 

kognitivní: přečtení a pochopení psaných instrukcí, schop-

nost pracovat dle psaných instrukcí, schopnost vyjádřit se 

psanou formou s využitím počítače, pochopení funkce 

ovládaní počítače: myš-ukazatel myši, základní matematic-

ké znalosti, pozornost, schopnost úsudku, řešení úkolu, 

samostatné rozhodování, logické uvažování, preciznost, 

organizování, abstraktní myšlení, přesnost, spolehlivost, 

žádost o pomoc v případě problému 

fyzické: výdrž vsedě nebo ve stoji, aktivní pohyby horních 

končetin, jemná motorika, ovládání myši: pohyb po ploše, 

dvojklik, stisknutí kláves, přesnost, cílené pohyby, koordi-

nace pohybů při psaní na počítači, zraková percepce 

POPIS ČINNOSTI: 

Úkolem klienta je, aby otevřel internetový prohlížeč, při-

hlásil se na email, otevřel Google disk, klikl na soubor 

s názvem „Sklad-kancelář“ otevřel ho a zkontroloval stav 

fiktivního skladu podle pokynů terapeuta. Do nového sou-

boru vytvořeném v programu Microsoft Excel klient zapíše 

seznam položek, které je nutné objednat. Dále klient napíše 

email fiktivnímu vedoucímu o objednávce s přiloženým 

vytvořeným dokumentem, odhlásí se z emailu a vypne 

internetový prohlížeč. 
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POKYNY PRO TERAPEUTA: 

Pacientovi zapněte počítač předem. V případě, že využíváte emailový účet od Google, nebo opakovaně 

testujete modelovu činnost, je nutné se z účtu odhlásit a odstranit ho z předvoleného panelu. Činnost 

by měla proběhnout v klidném pracovním prostředí. Vyzvěte klienta, aby se usadil k počítači a řekněte 

mu: „Teď si vyzkoušíme, jak byste si poradil s administrativním úkolem. Představte si, že byste pra-

coval v kanceláři na administrativní pozici, a byl by Vám zadán úkol, který je napsaný na tomto pa-

píře. Pozorně si pročtěte zadané instrukce. Až budete mít dočteno, řeknete mi, že s úkolem můžeme 

začít. Kdybyste měl jakékoli otázky, zeptejte se, než začnete s plněním úkolu.“ Nyní předejte klien-

tovi papír s tištěnými instrukcemi (viz tabulka níže) a počkejte, než si je přečte.  

POKYNY PRO KLIENTA: 

Vaším úkolem bude sestavit seznam kancelářských potřeb, které je nutno objednat pro doplnění skla-

du. Přihlaste se na email (přihlašovací údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google disk a klikněte na 

soubor „sklad-kancelář“. Zkontrolujte seznam položek podle informací, které Vám zadá terapeut a 

v programu Microsoft Excel vytvořte seznam položek, které je nutno objednat. Informace týkající se 

skladu obdržíte po dočtení pokynů.  

Soubor uložte na plochu a zašlete email s vytvořeným souborem Vašemu fiktivnímu vedoucímu panu 

Ing. Zelenému. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete Google disk  

4. Klikněte na soubor s názvem „sklad-kancelář“ 

5. Otevřete program Microsoft Excel  

6. Do sloupce B napište název „kancelářské potřeby“ pod to napište seznam položek, které je 

nutno objednat podle pokynů terapeuta 

7. Do sloupce C napište „počet“ pod to napište množství, které je nutno objednat podle pokynů 

terapeuta.  

8. Soubor uložte na plochu pod názvem „Objednávka“ 

Další informace pro Vás: e-mail na pana Zeleného je zeleny.edvard@gmail.com 

Klient po dočtení instrukcí oznámí, že je připravený. Zeptejte se ho: „Porozuměl jste všemu?“ 

a zodpovězte mu případné dotazy. Ukažte klientovy, jaký internetový prohlížeč má k dispozici a řek-

něte: „Prosím, můžete začít.“ V případě, že Google aplikaci nezná, a neumí ji používat, předejte mu 

manuál (vid příloha č). V případě, že klient úkol neumí provést, předložte mu variantu 2, kde jsou po-

drobnější kroky činnosti.  

Pak se zeptejte: „Můžu vám sdělit další informace ohledně skladu?“. Další informace jsou: „Na skla-

dě musí být minimálně 250 kusů a maximálně 345 kusů od každého produktu. Prosím, můžete za-

čít.“  V průběhu provádění činnosti poskytněte klientovi pomoct na jeho žádost.  

Po vypracování úkolu klienta vyzvěte k vyplnění sebehodnotícího dotazníku, který mu předložíte.  

https://accounts.google.com/
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5.VYHLEDÁNÍ  

INFORMACÍ 

STUPEŇ OBTÍŽNOSTI: 

Vysoká mentální náročnost 

Nízká fyzická náročnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS: 

8,5-15 min 

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ: 

Činnost provádíme vsedě (popří-

padě ve stoji u výškově nastavitel-

ného stolu) u počítače s ergono-

micky přizpůsobeným pracovním 

prostředím, dobrým osvětlením a 

klidnou pracovní atmosférou 

Pomůcky:  

Počítač (může se využít stolní po-

čítač nebo notebook s myší a klá-

vesnicí), 

program Microsoft Word, 

internetový prohlížeč, 

internet  

STUPŇOVÁNÍ: 

Směrem vzhůru: 

Vytváření rušivých elementů bě-

hem provádění činnosti,  

změna velikosti písma na 12 a styl 

písma na Times New Roman 

Směrem dolů: 

předání pokynů verze č.2, 

předání manuálu pro používaní 

Gmailu a Google Disku 

 

CÍL ČINNOSTI: 

Cílem činnosti je simulovat dílčí činnost administrativního 

pracovníka, který má za úkol vyhledat informace na inter-

netové stránce a odpovědět tak na zadané otázky  

nároky činnosti: 

kognitivní: přečtení a pochopení psaných instrukcí, schop-

nost pracovat dle psaných instrukcí, schopnost vyjádřit se 

psanou formou s využitím počítače, pochopení funkce 

ovládaní počítače: myš-ukazatel myši, základní matematic-

ké znalosti, pozornost, krátkodobá paměť, schopnost úsud-

ku, řešení úkolu, samostatné rozhodování, logické uvažo-

vání, preciznost, organizování, abstraktní myšlení, přes-

nost, spolehlivost, požádání o pomoc v případě problému 

fyzické: výdrž vsedě nebo ve stoji, aktivní pohyby horních 

končetin, jemná motorika, ovládání myši: pohyb po ploše, 

dvojklik, stisknutí kláves, přesnost, cílené pohyby, koordi-

nace pohybů při psaní na počítači, zraková percepce 

POPIS ČINNOSTI: 

Úkolem klienta je, aby do programu Microsoft Word zapsal 

zadané otázky a na internetové stránce našel odpovědi. 

Klient zapíše odpovědi pod otázky a soubor uloží na plo-

chu pod názvem „Informace“. Poté se klient přihlásí na 

Gmail a svému fiktivnímu nadřízenému napíše zprávu 

s vytvořenou přílohou. Klient klikne na Google disk a do-

kument „Informace“ zde uloží, poté se odhlásí z emailu a 

vypne prohlížeč.    
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POKYNY PRO TERAPEUTA: 

Pacientovi zapněte počítač předem. V případě, že využíváte emailový účet od Google, nebo opakovaně 

testujete modelovu činnost, je nutné se z účtu odhlásit a odstranit ho z předvoleného panelu.  Činnost 

by měla proběhnout v klidném pracovním prostředí. Vyzvěte klienta, aby se usadil k počítač a řekněte 

mu: „Teď si vyzkoušíme, jak byste si poradil s administrativním úkolem. Představte si, že byste pra-

coval v kanceláři na administrativní pozici, a byl by Vám zadán úkol, který je napsaný na tomto pa-

píře. Pozorně si pročtěte zadané instrukce. Až budete mít dočteno, řekněte mi, že s úkolem můžeme 

začít. Kdybyste měli jakékoli otázky, zeptejte se, než začnete s plněním úkolu.“ Nyní předejte klien-

tovi papír s tištěnými instrukcemi (viz tabulka níže) a počkejte, než si je přečte.  

POKYNY PRO KLIENTA: 

Vaším úkolem bude zapsat do programu Microsoft Word otázky zadané terapeutem a najít na ně od-

povědi na internetové stránce. Vytvořený soubor poté uložíte na ploše. Přihlásíte se na email a napište 

zprávu s přílohou Vašemu fiktivnímu vedoucímu panu Ing. Zelenému. Vytvořený soubor uložte na 

Google Disk. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete program Microsoft Word 

2. Oznamte terapeutovi, že jste připravený/á na otázky  

3. Do programu zapište otázky, které Vám terapeut zadá  

4. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/  

5. Na internetové stránce vyhledejte odpovědi na zadané otázky 

6. Pod napsané otázky v programe Microsoft Word připište odpovědi  

7. Soubor uložte na počítačovou plochu pod názvem „Informace“  

8. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

9. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

10. Napište nový email 

11. Uložený soubor „Informace“ přidejte jako přílohu   

12. Zprávu odešlete  

13. Otevřete Google disk 

14. Uložte zde vytvořený soubor s názvem „Informace“. 

15. Odhlaste se  

16. Zavřete internetový prohlížeč 

  

https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/
https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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Klient po dočtení instrukcí oznámí, že je připravený. Zeptejte se ho: „Porozuměl jste všemu?“ 

a zodpovězte mu případné dotazy. Ukažte klientovy, jaký internetový prohlížeč má k dispozici a řek-

něte: „Prosím, můžete začít.“ V případě, že Google aplikaci nezná, a neumí ji používat, předejte mu 

manuál (vid příloha č). V případě, že klient úkol neumí provést, předložte mu variantu 2, kde jsou po-

drobnější kroky činnosti.  

Poté řeknete: „Prosím, můžeme začít“. Počkejte, až Vám oznámí, že je připravený a přečtěte mu otáz-

ky: 

1. Jaké jsou úřední hodiny sekretariátu přednostky?  

2. Disponuje Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze přístrojem Amadeo? 

3. Jaké jsou výpůjční podmínky knihovny?  

V průběhu provádění činnosti poskytněte klientovi pomoct na jeho žádost. 

Po vypracování úkolu klienta vyzvěte k vyplnění sebehodnotícího dotazníku, který mu předložíte.  
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6.VYTVOŘENÍ ZÁPISU Z 

PORADY  

STUPEŇ OBTÍŽNOSTI: 

Vysoká mentální náročnost 

Nízká fyzická náročnost 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS: 

7,5 - 10 min 

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ: 

Činnost provádíme vsedě (popří-

padě ve stoji u výškově nastavitel-

ného stolu) u počítače s ergono-

micky přizpůsobeným pracovním 

prostředím, dobrým osvětlením a 

klidnou pracovní atmosférou 

Pomůcky:  

Počítač (může se využít stolní po-

čítač nebo notebook s myší a klá-

vesnicí), internet 

program Microsoft Word, 

internetový prohlížeč,  

STUPŇOVÁNÍ: 

Směrem vzhůru: 

vytváření rušivých elementů bě-

hem provádění činnosti, 

Směrem dolů: 

předání pokynů verze č.2, 

předání manuálu pro používaní 

Gmailu a Google Disku 

 

 

CÍL ČINNOSTI: 

Cílem činnosti je simulovat dílčí činnost administrativního 

pracovníka, který má za úkol prostudovat zprávu o poradě, 

která se má uskutečnit a sepsat nejdůležitější informace.   

nároky činnosti: 

kognitivní: přečtení a pochopení psaných instrukcí, schop-

nost pracovat dle psaných instrukcí, schopnost vyjádřit se 

psanou formou s využitím počítače, pochopení funkce 

ovládaní počítače: myš-ukazatel myši, základní matematic-

ké znalosti, pozornost, schopnost úsudku, krátkodobá pa-

měť, řešení úkolu, samostatné rozhodování, logické uvažo-

vání, preciznost, organizování, abstraktní myšlení, přes-

nost, spolehlivost, žádost o pomoc v případě problému 

fyzické: výdrž vsedě nebo ve stoji, aktivní pohyby horních 

končetin, jemná motorika, ovládání myši: pohyb po ploše, 

dvojklik, stisknutí kláves, přesnost, cílené pohyby, koordi-

nace pohybů při psaní na počítači, zraková percepce 

POPIS ČINNOSTI: 

Úkolem klienta je, otevřít internetový prohlížeč, přihlásit se 

na email, otevřel Google disk, nalézt soubor s názvem „Po-

rada“, otevřít ho, podrobně prostudovat zprávu, vybrat 

nejdůležitější informace a následně je napsat do emailu 

svému fiktivnímu vedoucímu  
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POKYNY PRO TERAPEUTA: 

Pacientovi zapněte počítač předem. V případě, že využíváte emailový účet od Google, nebo opakovaně 

testujete modelovu činnost, je nutné se z účtu odhlásit a odstranit ho z předvoleného panelu.  Činnost 

by měla proběhnout v klidném pracovním prostředí. Vyzvěte klienta, aby se usadil k počítač a řekněte 

mu: „Teď si vyzkoušíme, jak byste si poradil s administrativním úkolem. Představte si, že byste pra-

coval v kanceláři na administrativní pozici, a byl by Vám zadán úkol, který je napsaný na tomto pa-

píře. Pozorně si pročtěte zadané instrukce. Až budete mít dočteno, řeknete mi, že s úkolem můžeme 

začít. Kdybyste měli jakékoli otázky, zeptejte se, než začnete s plněním úkolu.“ Nyní předejte klien-

tovi papír s tištěnými instrukcemi (viz tabulka níže) a počkejte, než si je přečte.  

POKYNY PRO KLIENTA: 

Přihlaste se na email, otevřete si aplikaci Google disk a klikněte na soubor s názvem „Porada.  

Vaším úkolem bude prostudovat zprávu o poradě, která se má uskutečnit a sepsat nejdůležitější in-

formace.  Informace napište do zprávy fiktivnímu vedoucímu panu Ing. Zelenému. Po dokončení se 

odhlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete si Google disk  

4. Otevřete soubor s názvem „Porada“ 

5. Soubor si pozorně pročtěte  

6. Napište zprávu s nejdůležitějšími informacemi 

Další informace pro Vás: 

e-mail na pana Zeleného je zeleny.edvard@gmail.com 

Klient po dočtení instrukcí oznámí, že je připravený. Zeptejte se ho: „Porozuměl jste všemu?“ 

a zodpovězte mu případné dotazy. Ukažte klientovy, jaký internetový prohlížeč má k dispozici a řek-

něte: „Prosím, můžete začít.“ V případě, že Google aplikaci nezná, a neumí ji používat, předejte mu 

manuál (vid příloha č). V případě, že klient úkol neumí provést, předložte mu variantu 2, kde jsou po-

drobnější kroky činnosti. Poté řeknete: „Prosím, můžeme začít“ 

V průběhu provádění činnosti poskytněte klientovi pomoct na jeho žádost. 

Po vypracování úkolu klienta vyzvěte k vyplnění sebehodnotícího dotazníku, který mu předložíte.  

 

https://accounts.google.com/
mailto:zeleny.edvard@gmail.com
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1. Přílohy k modelové činnosti: VYTVOŘENÍ REZERVACE 

1.1Příloha číslo 1: Pokyny pro klienta  

POKYNY PRO KLIENTA 

Vaším úkolem bude komunikace se zákazníkem a vytvoření rezervace na hotelový pokoj. Otevřete 

internetový prohlížeč, přihlaste se na email, otevřete Google disk, klikněte na soubor s názvem „Tabul-

ka-rezervace“, stáhněte ho, otevřete a čekejte na zákazníka. Podle požadavků zákazníka vypočítejte 

cenu za pokoj, zapište potřebné informace do tabulky. Pokoj by měl být zvolen tak, aby byla lůžka ob-

sazená, jestli je to možné.   

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete si Google disk  

4. Klikněte pravým tlačítkem na soubor s názvem Tabulka-rezervace  

5. Soubor stáhněte 

6. Otevřete stažený soubor  

7. Pro zápis do souboru klikněte na „povolit úpravy“ 

8. Čekejte na prvního zákazníka  

9. Podle jeho požadavků a možností hotelu vyberte volný pokoj 

10. Vypočítejte cenu za pokoj 

11. Po souhlasu zákazníka zapište rezervaci do tabulky  

12. Požádejte zákazníka o osobní údaje (jméno, příjmení, email), poté je zapište do tabulky  

13. Čekejte na dalšího zákazníka 

14. Postup opakujte  

15. Poté, co Vám terapeut oznámí, že můžete úkol dokončit, uložte soubor pod názvem „rezervace“ 

16. Odhlaste se z emailu a vypněte prohlížeč 

 

  

https://accounts.google.com/
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1.2 Příloha číslo 2: Pokyny pro klienta verze číslo 2  

POKYNY PRO KLIENTA verze číslo 2 

Vaším úkolem bude komunikace se zákazníkem a vytvoření rezervace na hotelový pokoj. Otevřete 

internetový prohlížeč, přihlaste se na email, otevřete Google disk, klikněte na soubor s názvem „Tabul-

ka-rezervace“, stáhněte ho, otevřete a čekejte na zákazníka Podle požadavků zákazníka vypočítejte 

cenu za pokoj, zapište potřebné informace do tabulky. Pokoj by měl být zvolen tak, aby byla lůžka ob-

sazená, jestli je to možné.   

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč (na ploše počítače se bude nacházet jeden ze znaků 

2. Zadejte do něho následující adresu: https://accounts.google.com 

3. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů: (v manuálu bod 1. Přihlášení do emailu) 

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

4. Otevřete si Google disk (v manuálu bod 3. Orientace na Google Disku) 

5. Klikněte pravým tlačítkem na soubor s názvem „Tabulka-rezervace“ (zobrazí se Vám seznam 

možností, klikněte na druhý řádek zdola „Stáhnout“) 

6. Otevřete stažený soubor  

7. Pro zápis do souboru klikněte na „povolit úpravy“ (žlutá lišta nahoře)   

8. Čekejte na prvního zákazníka  

9. Podle jeho požadavků a možností hotelu vyberte vhodný pokoj  

10. Vypočítejte cenu za pokoj 

11. Po souhlasu zákazníka zapište rezervaci do tabulky (označíte ji červeně: na políčko, které chcete 

označit, klikněte pravým tlačítkem myši. Zobrazí se Vám možnosti, klikněte na horní lištu na 

obrázek kbelíku a vyberte barvu.) 

12.  Požádejte zákazníka o osobní údaje (jméno, příjmení, email), a zapište je do tabulky  

13. Čekejte na dalšího zákazníka 

14. Postup opakujte  

15. Poté, co Vám terapeut oznámí, že můžete úkol dokončit, uložte soubor pod názvem „rezerva-

ce“ (V levém horním rohu klikněte na „Soubor“, poté na „Prohledávat“. Zobrazí se Vám tabul-

ka, v levém sloupci klikněte na „Plocha“. Do prázdného řádku napište „rezervace“ a v pravém 

dolním rohu tabulky klikněte na „Uložit“) 

16. Po skončení úkolu zavřete textový dokument. (V pravém horním roku klikněte na křížek) 

17. Odhlaste se z emailu (v manuálu bod č. 5 Odhlášení z Gmailu) a vypněte prohlížeč (V pravém 

horním rohu klikněte na křížek)   

  

https://accounts.google.com/
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1.3 Příloha číslo 3: Sebehodnotící dotazník  

SEBEHODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 

Byl pro Vás úkol těžký? 

a) byl velmi lehký         b) byl lehký         c) byl středně těžký         d) byl velmi těžký 

Co bylo pro Vás na úkolu nejtěžší? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s emailem 

c) práce s programem Microsoft Word 

d) rezervace pokoje 

e) komunikace se zákazníkem  

f) nic nebylo těžké  

g) jiné……………………………………. 

Co bylo pro Vás na úkolu nejlehčí? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s emailem 

c) práce s programem Microsoft Word 

d) rezervace pokoje 

e) komunikace se zákazníkem 

f) nic nebylo lehké 

g) jiné……………………………………. 

 

Dokázal jste se na úkol soustředit?  

a) ano, bez problému 

b) měl/a jsem mírný problém 

c) měl/a jsem středně velký problém  

d) měl/a jsem velké problémy 

e) nedokázal/a jsem se soustředit 

f) jiné……………………………………. 

Jste spokojený/á s provedením úkolu? 

a) jsem velmi spokojený/á 

b) jsem spokojený/á/ 

c) jsem mírně nespokojený/á 

d) nejsem spokojený/á 

e) vůbec nejsem spokojený/á 

f) jiné……………………………………. 

 

 

Na kolik procent od 0-100 % jste spokojený/á se svým výkonem? ……………… 

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil/a kvalitu svého výkonu? ……….. 
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1.4 Příloha číslo 4: Dotazník hodnotící kvalitu  

DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ KVALITU 

Pozornost, soustředění:  

a) udržel/a pozornost po celou dobu 

b) soustředil/a se většinu času  

c) pozornost odbíhala, dokázal/a se znovu soustře-

dit 

d) nepozorný/á více než polovinu času 

e) nepozorný po celou dobu  

……………………………………………… 

Porozumění úkolu:  

a) úkolu porozuměl/a 

b) bylo nutno úkol 1krát zopakovat 

c) bylo nutno úkol 2krát zopakovat 

d) bylo nutno úkol vysvětlovat po krocích 

e) neporozuměl/a 

……………………………………………… 

Zájem o úkol:  

a) byl/a vysoce motivovaný/á 

b) měl/a zájem o úkol 

c) nejdřív byl/a motivován/a, postupně zájem opadl  

d) úkol ho/jí nezajímal, ale pracoval/a dál  

e) neměl/a zájem o úkol 

……………………………………………… 

Práce s internetovým prohlížečem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měla potíže, ale po delším čase provedl/a sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s emailem a diskem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s programem Microsoft Word:  

a) uměl/a pracovat  

b) měla potíže, ale po delším čase provedl/a sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Výběr správního pokoje a vypočítaní ceny: 

a) bez potíži  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a sám/a 

c) po menší dopomoci (2 a méně kroků) provedl/a 

úkol 

d) po větší dopomoci (3 a více kroků) provedl/a úkol  

e) neuměl/a vyřešit úkol   

……………………………………………… 

Komunikace se zákazníkem:  

a) Komunikace byla zbytečně zdlouhavá, bez 

opodstatněných dotazů 

b) Komunikace byla přiměřená, slušná 

c) Komunikace byla strohá, slušná  

d) Komunikace vázla  

e) ……………………………………………… 

Na kolik procent od 0-100% byste ohodnotil 

kvalitu klientova výkonu? 

…………………………………………………….. 

V čem klient chyboval? 

.....................................................................................

.....................................................................................

POZNÁMKY: ……………………………………. 

.................................................................................... 

....................................................................................
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2.Přílohy k modelové činnosti: PŘEPIS SEZNAMU 

2.1 Příloha číslo 1: Pokyny pro klienta  

POKYNY PRO KLIENTA 

Vaším úkolem bude přepsat soubor do programu Microsoft Word. Přihlaste se na email (přihlašovací 

údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google disk a najděte soubor „seznam aut“. Soubor otevřete a vy-

tiskněte. Následně otevřete program Microsoft Word a jednotlivé položky přepište. Snažte se správně 

přepsat co nejvíc položek. Soubor uložte na plochu. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte inter-

netový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete Google disk 

4. Otevřete soubor s názvem „seznam aut“ 

5. Soubor vytiskněte 

6. Poté otevřete program Microsoft Word  

7. Oznamte terapeutovi, že jste připraven na přepis a může spustit stopky  

8. Do programu Microsoft Word přepište seznam aut  

9. Přepisujte seznam, dokud Vás ergoterapeut/ergoterapeutka nezastaví 

10. Poté uložte dokument na pracovní plochu pod názvem „Seznam“ 

11. Po skončení úkolu zavřete textový dokument  

12. Odhlaste se z emailu a vypněte prohlížeč  

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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2.2 Příloha číslo 2: Pokyny pro klienta verze číslo 2  

POKYNY PRO KLIENTA verze číslo 2 

Vaším úkolem bude přepsat soubor do programu Microsoft Word. Přihlaste se na email (přihlašovací 

údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google disk a najděte soubor „seznam aut“. Soubor otevřete, ná-

sledně otevřete program Microsoft Word a jednotlivé položky přepište. Snažte se přepsat co nejvíc po-

ložek a nedělat chyby. Soubor uložte na plochu. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte interne-

tový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti:  

1. Otevřete internetový prohlížeč (na ploše počítače se bude nacházet jeden ze znaků  

2. Zadejte internetovou adresu https://accounts.google.com 

3. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů: 

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

4. Otevřete Google disk (v manuálu bod 3. Orientace na Google Disku) 

5. Otevřete soubor s názvem „seznam aut“ 

6. Vytiskněte soubor (V pravém horním rohu klikněte na třetí ikonku zprava - tiskárnu. Poté se 

otevře tabulka, klikněte na tlačítko „tisknout“) 

7. Poté otevřete program Microsoft Word (na počítačové ploše kliknete na ikonu             ) 

8. Oznamte terapeutovi, že jste připraven na přepis a může spustit stopky  

9. Do programu Microsoft Word přepište seznam aut  

10. Přepisujte seznam, dokud úkol neskončíte, nebo dokud Vás ergoterapeut/ergoterapeutka neza-

staví 

18. Poté uložte dokument na pracovní plochu pod názvem „Seznam“ V levém horním rohu klikně-

te na „Soubor“, poté na „Prohledávat“. Zobrazí se Vám tabulka, v levém sloupci klikněte na 

„Plocha“. Do prázdného řádku napište „Seznam“ a v pravém dolním rohu tabulky klikněte na 

„Uložit“) 

11. Po skončení úkolu zavřete textový dokument. (V pravém horním roku klikněte na křížek) 

12. Odhlaste se z emailu (v manuálu bod č. 5 Odhlášení z Gmailu) a vypněte internetový prohlížeč 

(V pravém horním rohu klikněte na křížek)    

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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2.3 Příloha číslo 3: Sebehodnotící dotazník  

SEBEHODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 

Byl pro Vás úkol těžký? 

a) byl velmi lehký         b) byl lehký         c) byl středně těžký         d) byl velmi těžký 

Co bylo pro Vás na úkolu nejtěžší? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) práce s programem Microsoft Word 

d) manipulace s tiskárnou  

e) přepis seznamu 

f) nic nebylo těžké  

g) jiné……………………………………. 

Co bylo pro Vás na úkolu nejlehčí? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) práce s programem Microsoft Word 

d) výpočet mzdy 

e) nic nebylo těžké  

f) jiné……………………………………. 

Dokázal jste se na úkol soustředit?  

a) ano, bez problému 

b) měl/a jsem mírný problém 

c) měl/a jsem středně velký problém  

d) měl/a jsem velké problémy 

e) nedokázal/a jsem se soustředit 

f) jiné……………………………………. 

Jste spokojený/á s provedením úkolu? 

a) jsem velmi spokojený/á 

b) jsem spokojený/á/ 

c) jsem mírně nespokojený/á 

d) nejsem spokojený/á 

e) vůbec nejsem spokojený/á 

f) jiné……………………………………. 

 

Na kolik procent od 0-100 % jste spokojený/á se svým výkonem? ……………… 

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil/a kvalitu svého výkonu? ……….. 
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2.4 Příloha číslo 4: Dotazník hodno- tící kvalitu  

DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ KVALITU 

Pozornost, soustředění:  

a) udržel/a pozornost po celou dobu 

b) soustředil/a se většinu času  

c) pozornost odbíhala, dokázal/a se znovu 

soustředit 

d) nepozorný/á více než polovinu času 

e) nepozorný/á po celou dobu  

……………………………………………… 

Porozumění úkolu:  

a) úkolu porozuměl/a 

b) bylo nutno úkol 1krát zopakovat 

c) bylo nutno úkol 2krát zopakovat 

d) bylo nutno úkol vysvětlovat po krocích 

e) neporozuměl/a 

            ……………………………………………… 

Zájem o úkol:  

a) byl/a vysoce motivovaný/á 

b) měl/a zájem o úkol 

c) nejdřív byl/a motivován/a, postupně zá-

jem opadl  

d) úkol ho/jí nezajímal, ale pracoval/a dál  

e) neměl/a zájem o úkol 

……………………………………………… 

Práce s internetovým prohlížečem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné 

k používaní, potřeboval/a pouze verbální 

dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

             ……………………………………………… 

Práce s emailem a diskem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné 

k používaní, potřeboval/a pouze verbální 

dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s programem Microsoft Word:  

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné 

k používaní, potřeboval/a pouze verbální 

dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Vytisknutí seznamu 

a) bez potíži  

b) měl/a potíže, po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) po menší dopomoci provedl/a úkol 

d) po větší dopomoci provedl/a úkol  

e) neuměl/a vyřešit úkol 

……………………………………………… 

Přepis seznamu: 

        Počet přepsaných aut……………………… 

Počet chyb:  

a) udělal/a 0 až 2 chyby v přepisu 

b) udělal/a 3 až 5 chyby v přepisu 

c) udělal/a 6 až 7 chyby v přepisu 

d) udělal/a 8 až 9 chyby v přepisu 

e) ……………………………………………… 

Na kolik procent od 0-100% byste ohodnotil 

kvalitu klientova výkonu? 

…………………………………………………….. 

V čem klient chyboval? 

.....................................................................................

................................................................................ 
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3.Přílohy k modelové činnosti: VÝPOČET PĚNEŽNÍ MZDY  

3.1 Příloha číslo 1: Pokyny pro klienta   

POKYNY PRO KLIENTA 

Vaším úkolem budě vypočítat čistou mzdu zaměstnance firmy, pro kterou pracujete jako 

mzdový účetní. Přihlaste se na email (přihlašovací údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google 

disk, klikněte na soubor „Výplatní páska“, soubor stáhněte, otevřete, vypočítejte čistou mzdu a 

uložte pod názvem „Mzda“ 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete Google disk  

4. Otevřete soubor s názvem „Výplatní páska“ 

5. Soubor stáhněte do počítače  

6. Stažený soubor otevřete   

7. Vypočítejte čistou mzdu (k úkolu můžete použít kalkulačku, papír a tužku na výpočet) 

8. Vypočítané hodnoty vepište na místo, kde jsou tečky 

9. Soubor uložte pod názvem „Mzda“ 

10. Odhlaste se z emailu  

11. Zavřete internetový prohlížeč 

  

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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3.2 Příloha číslo 2: Pokyny pro klienta verze číslo 2 

POKYNY PRO KLIENTA verze číslo 2 

Vaším úkolem bude vypočítat čistou mzdu zaměstnance firmy, pro kterou pracujete jako 

mzdový účetní. Přihlaste se na email (přihlašovací údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google 

disk, klikněte na soubor „Výplatní páska“, soubor stáhněte, otevřete, vypočítejte čistou mzdu a 

uložte pod názvem „Mzda“ 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč (na ploše počítače se bude nacházet jeden ze znaků  

2. Zadejte internetovou adresu https://accounts.google.com 

3. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů: 

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

1. Otevřete si Google disk (v manuálu bod 3. Orientace na Google Disku) 

2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor s názvem „Výplatní páska“ (zobrazí se Vám seznam 

možností, klikněte na druhý řádek zdola „Stáhnout“) 

3. Otevřete stažený soubor  

4. Pro zápis do souboru kliknete na „povolit úpravy“ (žlutá lišta nahoře)   

5. Vypočítejte čistou mzdu (k úkolu můžete použít kalkulačku, papír a tužku na výpočet) 

6. Jestli nevíte, jak postupovat, na Google disku se nachází soubor s názvem „Vzor“ 

Soubor otevřete a ve výpočtu pokračujte podle vzoru 

7. Vypočítané hodnoty vepište na místo, kde jsou tečky 

8. Poté uložte soubor na pracovní plochu pod názvem „Mzda“. V levém horním rohu klikněte na 

„Soubor“, poté na „Prohledávat“. Zobrazí se Vám tabulka, v levém sloupci klikněte na „Plo-

cha“. Do prázdného řádku napište „Mzda“ a v pravém dolním rohu tabulky klikněte na „Ulo-

žit“) 

9. Po skončení úkolu zavřete textový dokument. (V pravém horním roku klikněte na křížek) 

10. Odhlaste se z emailu (v manuálu bod č. 5 Odhlášení z Gmailu) a vypněte internetový prohlížeč 

(V pravém horním rohu klikněte na křížek)   

  

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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3.3 Příloha číslo 3: Sebehodnotící dotazník 

SEBEHODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 

Byl pro Vás úkol těžký? 

a) byl velmi lehký         b) byl lehký         c) byl středně těžký         d) byl velmi těžký 

Co bylo pro Vás na úkolu nejtěžší? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) práce s programem Microsoft Word 

d) výpočet mzdy 

e) nic nebylo těžké  

f) jiné……………………………………. 

Co bylo pro Vás na úkolu nejlehčí? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) práce s programem Microsoft Word 

d) výpočet mzdy 

e) nic nebylo těžké  

f) jiné……………………………………. 

Dokázali jste se na úkol soustředit?  

a) ano, bez problému 

b) měl/a jsem mírný problém 

c) měl/a jsem středně velký problém  

d) měl/a jsem velké problémy 

e) nedokázal jsem se soustředit 

Jste spokojený/á s provedením úkolu? 

a) Jsem velmi spokojený/á 

b) jsem spokojený/á/ 

c) jsem mírně nespokojen/á 

d) nejsem spokojený/á 

e) vůbec nejsem spokojený/á 

 

Na kolik procent od 0-100 % jste spokojený/á se svým výkonem? ……………… 

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil/a kvalitu svého výkonu? ………. 
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3.4 Příloha číslo 4: Dotazník hodnotící kvalitu   
DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ KVALITU 

Pozornost, soustředění:  

a) udržel/a pozornost po celou dobu 

b) soustředil/a se většinu času  

c) pozornost odbíhala, dokázal/a se znovu 

soustředit 

d) nepozorný/á více než polovinu času 

e) nepozorný po celou dobu  

……………………………………………… 

Porozumění úkolu:  

a) úkolu porozuměl/a 

b) bylo nutno úkol 1krát zopakovat 

c) bylo nutno úkol 2krát zopakovat 

d) bylo nutno úkol vysvětlovat po krocích 

e) neporozuměl/a 

            ……………………………………………… 

Zájem o úkol:  

a) byl/a vysoce motivovaný/á 

b) měl/a zájem o úkol 

c) nejdřív byl/a motivován/a, postupně zá-

jem opadl  

d) úkol ho/jí nezajímal, ale pracoval/a dál  

e) neměl/a zájem o úkol 

……………………………………………… 

Práce s internetovým prohlížečem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné 

k používaní, potřeboval/a pouze verbální 

dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

             ……………………………………………… 

Práce s emailem a diskem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné 

k používaní, potřeboval/a pouze verbální 

dopomoc 

d)  potřeboval/a větší míru dopomoci 

e)  neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s programem Microsoft Word:  

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné 

k používaní, potřeboval/a pouze verbální 

dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Výpočet peněžní mzdy 

f) bez potíži, 

g) měl/a potíže, po delším čase provedl/a 

sám/a 

h) po menší dopomoci (1 krok) provedl/a 

úkol 

i) po větší dopomoci (2 a více kroků) 

provedl úkol  

j) neuměl vyřešit úkol 

……………………………………………  

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil 

kvalitu klientova výkonu? 

…………………………………………………….. 

V čem klient chyboval? 

.....................................................................................

.....................................................................................

POZNÁMKY:  

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 
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4. Přílohy k modelové činnosti: VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY 

4.1 Příloha číslo 1: Pokyny pro klienta   

POKYNY PRO KLIENTA 

Vaším úkolem bude sestavit seznam kancelářských potřeb, které je nutno objednat pro dopl-

nění skladu. Přihlaste se na email (přihlašovací údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google disk 

a klikněte na soubor „sklad-kancelář“. Zkontrolujte seznam položek podle informací, které 

Vám zadá terapeut a v programu Microsoft Excel vytvořte seznam položek, které je nutno ob-

jednat. Informace týkající se skladu obdržíte po dočtení pokynů.  

Soubor uložte na plochu a zašlete email s vytvořeným souborem Vašemu fiktivnímu vedou-

címu panu Ing. Zelenému. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete Google disk  

4. Klikněte na soubor s názvem „sklad-kancelář“ 

5. Otevřete program Microsoft Excel  

6. Do sloupce B napište název „kancelářské potřeby“ pod to napište seznam položek, kte-

ré je nutno objednat podle pokynů terapeuta 

7. Do sloupce C napište „počet“ pod to napište množství, které je nutno objednat podle 

pokynů terapeuta.  

8. Soubor uložte na plochu pod názvem „Objednávka“ 

Další informace pro Vás: e-mail na pana Zeleného je zeleny.edvard@gmail.com 

 

  

https://accounts.google.com/
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4.2 Příloha číslo 2: Pokyny pro klienta verze číslo 2 

POKYNY PRO KLIENTA verze číslo 2 

Vaším úkolem bude sestavit seznam kancelářských potřeb, které je nutno objednat pro doplnění skla-

du. Přihlaste se na email (přihlašovací údaje viz níže), otevřete si aplikaci Google disk a klikněte na 

soubor „sklad-kancelář“. Zkontrolujte seznam položek podle informací, které Vám zadá terapeut a 

v programu Microsoft Excel vytvořte seznam položek, které je nutno objednat. Informace týkající se 

skladu obdržíte po dočtení pokynů.  

Soubor uložte na plochu a zašlete email s vytvořeným souborem Vašemu fiktivnímu vedoucímu panu 

Ing. Zelenému. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč (na ploše počítače se bude nacházet jeden ze znaků  

2. Zadejte do něho následující adresu: https://accounts.google.com 

3. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

4. Otevřete si Google disk (v manuálu bod 3. Orientace na Google Disku) 

5. Klikněte na soubor s názvem „sklad-kancelář“ 

6. Otevřete program Microsoft Excel (na ploše počítače se bude nacházet znak 

7. Do sloupce B napište název „kancelářské potřeby“ pod to napište seznam položek, které je 

nutno objednat podle pokynů terapeuta 

8. Do sloupce C napište „počet“ pod to napište množství, které je nutno objednat podle pokynů 

terapeuta.  

9. Soubor uložte na pracovní plochu pod názvem „Objednávka“. V levém horním rohu klikněte 

na „Soubor“, poté na „Prohledávat“. Zobrazí se Vám tabulka, v levém sloupci kliknete na „Plo-

cha“. Do prázdného řádku napište „Objednávka“ a v pravém dolním rohu tabulky klikněte na 

„Uložit“) 

10. Napište nový email (v manuálu bod č.2 Napsaní nové zprávy) 

Do políčka „Komu“ napíšete „zeleny.edvard@gmail.com“ 

Do políčka „Předmět“ napíšete „Objedná“ 

Text zprávy bude: „Dobrý den, zasílám seznam kancelářských potřeb, které je nutno objed-

nat s pozdravem (Vaše jméno)“ 

Do přílohy vložíte vytvořený dokument „Objednávka“   

11. Email odešlete (v manuálu bod č.2 Napsaní nové zprávy) 

12. Po skončení úkolu zavřete textový dokument. (V pravém horním roku kliknete na křížek) 

13. Odhlaste se z emailu (v manuálu bod č. 5 Odhlášení z Gmailu) a vypněte internetový prohlížeč 

(V pravém horním rohu kliknete na křížek)   

Další informace pro Vás: e-mail na pana Zeleného je zeleny.edvard@gmail.com 

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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4.3 Příloha číslo 3: Sebehodnotící dotazník 

SEBEHODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 

Byl pro Vás úkol těžký? 

a) byl velmi lehký         b) byl lehký         c) byl středně těžký         d) byl velmi těžký 

Co bylo pro Vás na úkolu nejtěžší? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) práce s programem Microsoft Excel 

d) vypsaní seznamu kancelářských po-

třeb  

e) napsání emailu  

f) nic nebylo těžké  

g) jiné……………………………………. 

Co bylo pro Vás na úkolu nejlehčí? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) práce s programem Microsoft Excel 

d) vypsaní seznamu kancelářských po-

třeb  

e) napsání emailu 

f) nic nebylo těžké  

g) jiné……………………………………. 

Dokázal/a jste se na úkol soustředit?  

g) ano, bez problému 

h) měl/a jsem mírný problém 

i) měl/a jsem středně velký problém  

j) měl/a jsem velké problémy 

k)  nedokázal/a jsem se soustředit 

Jste spokojený/á s provedením úkolu? 

g) jsem velmi spokojený/á 

h) jsem spokojený/á/ 

i) jsem mírně nespokojený/á 

j) nejsem spokojený/á 

k) vůbec nejsem spokojený/á 

 

    

 

 

 

Na kolik procent od 0-100 % jste spokojený/á se svým výkonem? ……………… 

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil/a kvalitu svého výkonu? ………. 
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4.4 Příloha číslo 4: Dotazník hodnotící kvalitu   

DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ KVALITU 

Pozornost, soustředění:  

a) udržel/a pozornost po celou dobu 

b) soustředil/a se většinu času  

c) pozornost odbíhala, dokázal/a se znovu 

soustředit 

d) nepozorný/á více než polovinu času 

e)  nepozorný po celou dobu 

……………………………………………… 

Porozumění úkolu:  

a) úkolu porozuměl/a 

b) bylo nutno úkol 1krát zopakovat 

c) bylo nutno úkol 2krát zopakovat 

d) bylo nutno úkol vysvětlovat po krocích 

e) neporozuměl/a 

……………………………………………… 

Zájem o úkol:  

a) byl/a vysoce motivovaný/á 

b) měl/a zájem o úkol 

c) nejdřív byl/a motivován/a, postupně zájem 

opadl  

d) úkol ho/jí nezajímal, ale pracoval/a dál  

e) neměl/a zájem o úkol 

……………………………………………… 

Práce s internetovým prohlížečem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s Gmailem a Google diskem: 

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s programem Microsoft Excel:  

a) uměl/a pracovat  

b) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

c) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

d) potřeboval/a větší míru dopomoci 

e) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Řešení úkolu: 

k) bez potíži  

l) měl/a potíže, po delším čase provedl/a sám/a 

m) po menší dopomoci (1-2 kroků) provedl/a úkol 

n) po větší dopomoci (3 a více kroků) provedl/a 

úkol  

o) neuměl/a vyřešit úkol 

………………………………………………… 

Napsaní emailu: 

a) email byl napsán srozumitelně, správně, 

v souladu se zásadami emailové komunikace  

b) email byl srozumitelný, chyběla některá 

z položek zásad emailové komunikace 

c) email byl srozumitelný, chyběly zásady 

emailové komunikace  

d) email nebyl srozumitelný 

……………………………………………………… 

Na kolik procent od 0-100% byste ohodnotil 

kvalitu klientova výkonu? 

……………………………………………………… 

V čem klient chyboval? ........................................ 
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5. Přílohy k modelové činnosti: VYHLEDÁNÍ INFORMACÍ 

5.1 Příloha číslo 1: Pokyny pro klienta   

POKYNY PRO KLIENTA 

Vaším úkolem bude zapsat do programu Microsoft Word otázky zadané terapeutem a najít na ně od-

povědi na internetové stránce. Vytvořený soubor poté uložíte na ploše. Přihlaste se na email a napište 

zprávu s přílohou Vašemu fiktivnímu vedoucímu panu Ing. Zelenému. Vytvořený soubor uložte na 

Google Disk. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete program Microsoft Word 

2. Oznamte terapeutovi, že jste připravený/á na otázky  

3. Do programu zapište otázky, které Vám terapeut zadá  

4. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/  

5. Na internetové stránce vyhledejte odpovědi na zadané otázky 

6. Pod napsané otázky v programu Microsoft Word připište odpovědi  

7. Soubor uložte na počítačovou plochu pod názvem „Informace“  

8. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

9. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

10. Napište nový email 

11. Uložený soubor „Informace“ přidejte jako přílohu   

12. Email odešlete  

13. Otevřete Google disk 

14. Uložte zde vytvořený soubor s názvem „Informace“. 

15. Odhlaste se  

16. Zavřete internetový prohlížeč 

 

Další informace pro Vás: e-mail na pana Zeleného je zeleny.edvard@gmail.com 

  

https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/
https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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5.2 Příloha číslo 2: Pokyny pro klienta verze číslo 2 

POKYNY PRO KLIENTA verze číslo 2 

Vaším úkolem bude zapsat do programu Microsoft Word otázky zadané terapeutem a najít na ně od-

povědi na internetové stránce. Vytvořený soubor poté uložíte na ploše. Přihlásíte se na email a napište 

zprávu s přílohou Vašemu fiktivnímu vedoucímu panu Ing. Zelenému. Vytvořený soubor uložte na 

Google Disk. Po dokončení se odhlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete program Microsoft Word (na počítačové ploše kliknete na ikonu  

2. Oznamte terapeutovi, že jste připravený/á na otázky  

3. Do programu zapište otázky, které Vám terapeut zadá  

4. Otevřete internetový prohlížeč (na ploše počítače se bude nacházet jeden ze znaků  

5. Zadejte do něho následující adresu: https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/  

6. Na internetové stránce vyhledejte odpovědi na zadané otázky 

- otázka 1: na vrchní liště stránky kliknete na políčko „Kontakty“ 

- otázka 2: na vrchní liště stránky kliknete na políčko „O klinice“ poté na „Přístrojové vybavení“ 

- otázka 3: na vrchní liště stránky kliknete na políčko „Studium“ poté na „Knihovna“ 

7. Pod napsané otázky v programe Microsoft Word připište odpovědi  

8. Soubor uložte na počítačovou plochu pod názvem „Informace“. V levém horním rohu kliknete 

na „Soubor“, poté na „Prohledávat“. Zobrazí se Vám tabulka, v levém sloupci kliknete na „Plo-

cha“. Do prázdného řádku napište „Informace“ a v pravém dolním rohu tabulky klikněte na 

„Uložit“) 

9. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

10. Napište nový email (v manuálu bod č.2 Napsaní nové zprávy) 

Do políčka „Komu“ napíšete „zeleny.edvard@gmail.com“ 

Do políčka „Předmět“ napíšete „Informace“ 

Text správy bude: „Dobrý den, zasílám Vám informace o klinice s pozdravem (Vaše jméno)“ 

Do přílohy vložíte vytvořený dokument „Informace“   

14. Email odešlete (v manuálu bod č.2 Napsaní nové zprávy) 

15. Po skončení úkolu zavřete textový dokument. (V pravém horním roku kliknete na křížek) 

16. Odhlaste se z emailu (v manuálu bod č. 5 Odhlášení z Gmailu) a vypněte internetový prohlížeč 

(V pravém horním rohu kliknete na křížek)   

Další informace pro Vás: e-mail na pana Zeleného je zeleny.edvard@gmail.com 

https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/
https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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5.3 Příloha číslo 3: Sebehodnotící dotazník 

SEBEHODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 

Byl pro Vás úkol těžký? 

a) byl velmi lehký         b) byl lehký         c) byl středně těžký         d) byl velmi těžký 

Co bylo pro Vás na úkolu nejtěžší? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) vyhledání informací 

d) vytvoření emailu 

e) práce s programem Microsoft Word 

f) jiné……………………………………. 

Co bylo pro Vás na úkolu nejlehčí? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) vyhledání informací  

d) vytvoření emailu  

e) práce s programem Microsoft Word 

f) jiné……………………………………. 

Dokázal jste se na úkol soustředit?  

a) ano, bez problému 

b) měl/a jsem mírný problém 

c) měl/a jsem středně velký problém  

d) měl/a jsem velké problémy 

e) nedokázal/a jsem se soustředit 

Jste spokojený/á s provedením úkolu? 

a) jsem velmi spokojený/á 

b) jsem spokojený/á/ 

c) jsem mírně nespokojený/á 

d) nejsem spokojený/á 

e) vůbec nejsem spokojený/á 

Na kolik procent od 0-100 % jste spokojený/á se svým výkonem? ……………… 

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil/a kvalitu svého výkonu? ………. 
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5.4 Příloha číslo 4: Dotazník hodnotící kvalitu  
DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ KVALITU 

Pozornost, soustředění:  

f) udržel/a pozornost po celou dobu 

g) soustředil/a se většinu času  

h) pozornost odbíhala, dokázal/a se znovu 

soustředit 

i) nepozorný/á více než polovinu času 

j) nepozorný po celou dobu 

……………………………………………… 

Porozumění úkolu:  

f) úkolu porozuměl/a 

g) bylo nutno úkol 1krát zopakovat 

h) bylo nutno úkol 2krát zopakovat 

i) bylo nutno úkol vysvětlovat po krocích 

j) neporozuměl/a 

……………………………………………… 

Zájem o úkol:  

f) byl/a vysoce motivovaný/á 

g) měl/a zájem o úkol 

h) nejdřív byl/a motivován/a, postupně zájem 

opadl  

i) úkol ho/jí nezajímal, ale pracoval/a dál  

j) neměl/a zájem o úkol 

……………………………………………… 

Práce s internetovým prohlížečem: 

f) uměl/a pracovat  

g) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

h) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

i) potřeboval/a větší míru dopomoci 

j) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s emailem a diskem: 

f) uměl/a pracovat  

g) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

h) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

i) potřeboval/a větší míru dopomoci 

j) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s programem Microsoft Word:  

f) uměl/a pracovat  

g) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

h) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

i) potřeboval/a větší míru dopomoci 

j) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Řešení úkolu, vyhledání informací: 

p) bez potíži, 

q) měl/a potíže, po delším čase provedl/a sám/a 

r) po menší dopomoci (3 a méně kroků) provedl/a 

úkol 

s) po větší dopomoci (4 a více kroků) provedl úkol  

t) neuměl vyřešit úkol 

………………………………………………… 

Napsaní emailu: 

e) email byl napsán srozumitelně, správně, 

v souladu se zásadami emailové komunikace  

f) email byl srozumitelný, chyběla některá 

z položek zásad emailové komunikace 

g) email byl srozumitelný, chyběly zásady 

emailové komunikace  

h) email nebyl srozumitelný 

……………………………………………………… 

Na kolik procent od 0-100% byste ohodnotil 

kvalitu klientova výkonu? 

……………………………………………………… 

V čem klient chyboval? 

.....................................................................................  
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6. Přílohy k modelové činnosti: VYTVOŘENÍ ZÁPISU Z PORADY 

6.1 Příloha číslo 1: Pokyny pro klienta   

POKYNY PRO KLIENTA 

Přihlaste se na email, otevřete si aplikaci Google disk a klikněte na soubor s názvem „Porada“.  

Vaším úkolem bude prostudovat zprávu o poradě, která se má uskutečnit a sepsat nejdůležitější infor-

mace.  Informace napište do zprávy fiktivnímu vedoucímu panu Ing. Zelenému. Po dokončení se od-

hlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do něho následující adresu: 

https://accounts.google.com 

2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

3. Otevřete si Google disk  

4. Otevřete soubor s názvem „Porada“ 

5. Soubor si pozorně pročtete  

6. Napište zprávu s nejdůležitějšími informacemi 

 

Další informace pro Vás: 

e-mail na pana Zeleného je zeleny.edvard@gmail.com 

 

  

https://accounts.google.com/
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6.2 Příloha číslo 2: Pokyny pro klienta verze číslo 2 

POKYNY PRO KLIENTA verze číslo 2 

Přihlaste se na email, otevřete si aplikaci Google disk a klikněte na soubor s názvem „Porada“.  

Vaším úkolem bude prostudovat zprávu o poradě, která se má uskutečnit a sepsat nejdůležitější infor-

mace.  Informace napište do zprávy fiktivnímu vedoucímu panu Ing. Zelenému. Po dokončení se od-

hlaste z emailu a vypněte internetový prohlížeč. 

Jednotlivé kroky činnosti: 

1. Otevřete internetový prohlížeč (na ploše počítače se bude nacházet jeden ze znaků  

2. Zadejte následující adresu: https://accounts.google.com 

3. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů:  

jméno: ergoterapie.mod.cin@gmail.com 

heslo: Ergoterapie111 

4. Otevřete Google disk (v manuálu bod 3. Orientace na Google Disku) 

5. Otevřete soubor s názvem „Porada“ 

6. Soubor si pozorně pročtete  

7. Napište nový email (v manuálu bod č.2 Napsaní nové zprávy) 

Do políčka „Komu“ napíšete „zeleny.edvard@gmail.com“ 

Do políčka „Předmět“ napíšete „Informace o pořade“ 

Text správy bude: „Dobrý den, zasílám Vám informace o poradě (dále napište všechny 

důležité informace) s pozdravem (Vaše jméno)“ 

8. Email odešlete (v manuálu bod č.2 Napsaní nové zprávy) 

9. Odhlaste se z emailu (v manuálu bod č. 5 Odhlášení z Gmailu) a vypněte internetový prohlížeč 

(V pravém horním rohu kliknete na křížek)   

 

https://accounts.google.com/
mailto:ergoterapie.mod.cin@gmail.com
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6.3 Příloha číslo 3: Sebehodnotící dotazník 
SEBEHODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 

Byl pro Vás úkol těžký? 

a) byl velmi lehký         b) byl lehký         c) byl středně těžký         d) byl velmi těžký 

Co bylo pro Vás na úkolu nejtěžší? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) vytvoření emailu  

d) vypsání nejdůležitějších informací 

e) jiné……………………………………. 

Co bylo pro Vás na úkolu nejlehčí? 

a) práce s internetovým prohlížečem        

b) práce s Gmailem a Google diskem 

c) vytvoření emailu  

d) vypsání nejdůležitějších informací 

e) jiné……………………………………. 

Dokázal jste se na úkol soustředit?  

a) ano, bez problému 

b) měl/a jsem mírný problém 

c) měl/a jsem středně velký problém  

d) měl/a jsem velké problémy 

e) nedokázal/a jsem se soustředit 

Jste spokojený/á s provedením úkolu? 

a) jsem velmi spokojený/á 

b) jsem spokojený/á/ 

c) jsem mírně nespokojený/á 

d) nejsem spokojený/á 

e) vůbec nejsem spokojený/á 

 

Na kolik procent od 0-100 % jste spokojený/á se svým výkonem? ……………… 

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil/a kvalitu svého výkonu? ………. 
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6.4 Příloha číslo 4: Dotazník hodnotící kvalitu  
DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ KVALITU 

Pozornost, soustředění:  

k) udržel/a pozornost po celou dobu 

l) soustředil/a se většinu času  

m) pozornost odbíhala, dokázal/a se znovu 

soustředit 

n) nepozorný/á více než polovinu času 

o)  nepozorný po celou dobu 

……………………………………………… 

Porozumění úkolu:  

k) úkolu porozuměl/a 

l) bylo nutno úkol 1krát zopakovat 

m) bylo nutno úkol 2krát zopakovat 

n) bylo nutno úkol vysvětlovat po krocích 

o) neporozuměl/a 

……………………………………………… 

Zájem o úkol:  

k) byl/a vysoce motivovaný/á 

l) měl/a zájem o úkol 

m) nejdřív byl/a motivován/a, postupně zájem 

opadl  

n) úkol ho/jí nezajímal, ale pracoval/a dál  

o) neměl/a zájem o úkol 

……………………………………………… 

Práce s internetovým prohlížečem: 

k) uměl/a pracovat  

l) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

m) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

n) potřeboval/a větší míru dopomoci 

o) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Práce s emailem a diskem: 

k) uměl/a pracovat  

l) měl/a potíže, ale po delším čase provedl/a 

sám/a 

m) znal/a jen základní kroky nutné k používaní, 

potřeboval/a pouze verbální dopomoc 

n) potřeboval/a větší míru dopomoci 

o) neuměl/a pracovat 

……………………………………………… 

Vypsaní informací:  

u) bez potíži, vypsal/a všechny důležité informace 

v) měl/a potíže, po delším čase provedl/a sám/a 

w) chyběla 1 informace  

x) chyběli 2–3 informace  

y) neuměl/a vyřešit úkol 

………………………………………………… 

Napsaní emailu: 

i) email byl napsán srozumitelně, správně, 

v souladu se zásadami emailové komunikace  

j) email byl srozumitelný, chyběla některá 

z položek zásad emailové komunikace 

k) email byl srozumitelný, chyběly zásady 

emailové komunikace  

l) email nebyl srozumitelný 

……………………………………………………… 

Na kolik procent od 0-100 % byste ohodnotil 

kvalitu klientova výkonu? 

……………………………………………………… 

V čem klient chyboval? 

....................................................................................
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1.Přihlášení do emailu  

 

 

 

2.Napsání nové zprávy  

 

 
3.Orientace na Google Disku  

  



Manuál k používání Gmailu a Google Disku •  43 

  

  
4.Přesunutí z Google disku na Gmail 

  
5.Odhlášení z Gmailu   

  

 


