
PSANÍ VŠEMI DESETI

ATF



CO SE NAUČÍME
◦ Tato prezentace vás seznámí se základními teoretickými poznatky o technice psaní všemi deseti. 

V předmětu IKT se s technikou pouze seznamujeme, nácvik techniky je zcela dobrovolný.

◦ V prezentaci naleznete odpovědi:

◦ co to je ATF

◦ jak je rozdělena klávesnice pro ATF

◦ co jsou to hmatové značky

◦ Psát všemi deseti si můžete po přečtení vyzkoušet na webových stránkách pro nácvik 

(odkazy naleznete na konci prezentace). 



ZÁKLADY PSANÍ

◦ Psaní všemi deseti je technika, která zrychluje práci s počítačem

◦ Technika vyžaduje trpělivost a neustálé cvičení

◦ Ve škole používáme pro nácvik program All Ten Fingers (ATF)

◦ Na internetu existuje spousta online kurzů ZDARMA

(angl. All Ten Fingers ATF)



STANDARDNÍ PRSTOKLAD



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
PROSTŘEDNÍ ŘADA

◦ základní řada kláves

ASDF JKLŮ
◦ základní postavení rukou na klávesnici 

ZÁKLADNÍ PRSTOKLAD
◦ každému prstu náleží konkrétní klávesa 

př.: Písmeno A píše malíček levé ruky. Jiný prst písmeno A napsat nemůže. 

Malíček levé ruky zároveň píše i písmena Q, W



ZÁKLADNÍ KLÁVESY
HMATOVÉ ZNAČKY

◦ klávesy F a J
◦ drobné výstupky (hrbolky) 

◦ umožňují rychlou fixaci prstů na klávesnici
◦ obsahuje je každá klávesnice

SHIFT
◦ psaní velkých písmen při podržení klávesy SHIFT

CAPS LOCK
◦ trvalé zapnutí psaní velkých písmen
◦ světelný indikátor (PC: dioda nad numerickou klávesnicí, NT: dioda na klávese CAPS LOCK)

MEZERNÍK
◦ je psán palci



DOPORUČENÍ

◦ Správné sezení u počítače
◦ Nejen u nácviku, ale i v případě, že sedíme u PC dlouho, bychom měli dbát na správné sezení 

a držení těla.

◦ Výběr klávesnice
◦ Správná volba klávesnice nám také může samotný nácvik v mnohém usnadnit.



JAK SPRÁVNĚ SEDĚT U POČÍTAČE
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ODKAZY NA NÁCVIK

◦ PSANÍ VŠEMI DESETI. https://cesky-jazyk.okhelp.cz/psani-na-stroji/index.php
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◦ NEDATLUJ.  Dostupné z: http://www.vsemideseti.eu/teorie
požadována registrace

◦ ATF Online. Dostupné z: https://www.atfonline.cz/index.php?cat=edu
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