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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: Programátor 

Zařazení: elektrotechnika, výpočetní technika 

Popis: 

Obsahem práce programátora je koncepce, příprava, tvorba počítačového 

systému, programování databázových a webových řešení, komunikace s uživateli, 

testování, zavádění aktualizací programů.  

 

Úkol č. 1: 

Práce na novém programu začíná obvykle na stole programátora – analytika, který určí návrh 

budoucího programu, který předá řadovým programátorům. Ti ho převedou do sekvence příkazů 

pomocí programovacího jazyka, kterému rozumí počítač. Značnou část svého času programátor tráví 

testováním svého programu na různých vstupních datech a uživatelských akcích. Když zjistí chybu 

provádí ladění.   

V popisu činnosti není popsáno, které stroje, zařízení programátor programuje. Pokus se o to ty a 

vytvoř seznam z různých oborů: 

1. Počítačem řízený lis    5. 

2. Aplikace pro prodej dálničních známek  6. 

3.                                                                                       7. 

       4.                                                                                          8. 

 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si web firmy ECOMS ve Slavkově u Brna a zjisti, které služby poskytuje. Doplň do tabulky. 

(www.ecoms.cz) 

Služby 

  

  

  

 

Ať chceme či nechceme, 

počítače a počítačové systémy 

se staly běžnou součástí našeho 

každodenního života.  
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Úkol č. 3: 

Podívej se na obrázek programátora a popiš, co znamenají některé 

z pojmů. Vyplň tabulku – nejdříve tedy napiš, co víš, a pak teprve 

hledej informace na internetu.  

Pojem Myslím si, že znamená Našel jsem na internetu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Úkol č. 4:  

Programátor by měl ovládat anglický jazyk alespoň jako mírně pokročilý. Dokážeš přeložit 

následující slovíčka používaná při programování? 

• end 

• move 

• file 

• link 

• key 

• page 

• solution 

• stop 

• table 

• when 

 

Úkol č. 5:  

Vývojový diagram, který se používá při programování, je druh diagramu, který slouží ke grafickému 

znázornění jednotlivých kroků algoritmu, pracovního postupu nebo nějakého procesu. Obsahuje 

obrazce různého tvaru (obdélníky, kosočtverce), navzájem propojené pomocí šipek. Obrazce 

reprezentují jednotlivé kroky, šipky směr postupu. 

Prohlédni si diagram kontroly funkce světla se žárovkou. 
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Vyplň rozhodovací cyklus, který by měl programátor 

promyslet při tvorbě programu, který umožňuje ověření čísla 

stránky při otevření knihy na konkrétním místě, a to na 

stránce 100. Můžeš využít následující příkazy: 

• konec 

• 100? 

• listuj zpět 

• listuj dále 

• Je číslo stránky větší než 100? 

• Otevři knihu na předpokládaném 

místě (tj. na stránce 100). 

• Zkontroluj číslo stránky. 

 

 

 

Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na web Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice a najdi si maturitní 

obor Mechanik elektrotechnik (www.ssee-sokolnice.cz). 

Další školou, která poskytuje toto vzdělání, je Střední škola technická a ekonomická Brno, 

Olomoucká. Hledej obor informatika. www.sstebrno.cz 

 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které umožní toto vzdělávání.  


