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Počítače pro úplné začátečníky - Pavel
Roubal ke stažení PDF Pověra o tom, že
práce s počítačem je složitá, nepříjemná, je
těžké se ji naučit a je vůbec vyhrazena jen
ryze technickým typům, je asi věčná. Na
jejím odstranění pracují stovky školitelů v
počítačových kurzech a desítky autorů dobré
literatury. A právě úvodní krok, sloužící k
odstranění počítačové negramotnosti, vám
pomůže udělat kniha Pavla Roubala, kterou
držíte v ruce. Autor disponuje talentem
vyložit i složité věci jednoduše, čtenáře
nenudit a neustále jej udržet v pozornosti.
Jeho populárně psanou, avšak stále věcně
správnou knihu můžete číst bez pocitu toho,
že studujete. Na konci už budete patřit mezi
velmi slušně informované uživatele výpočetní
techniky, což není pro začátek nesmělý cíl.
Dnešní svět počítačů je příliš rozsáhlý na

jedinou tenkou publikaci, a proto bylo nutné
stanovit určité hranice. Autor se zde rozumně

zaměřil na modernější stroje, vybavené
operačním systémem Windows 2000 nebo
ME (popř. i jinými verzemi Windows); je

sice pravdou, že DOS stále na
nezanedbatelném množství počítačů aktivně
žije, ale už odtikávají skutečně jeho poslední
sekundy. Díky tomuto faktu je ovládnutí
práce s počítačem opravdu snadné dvířka

nejsou uzavřena nikomu a kdo se přesto bojí
silně zatáhnout za kliku, tomu Pavel Roubal a
jeho kniha Počítače pro úplné začátečníky
pomůže. Díky velkému úspěchu kniha

vychází v krátké době již popáté a autor ji
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přitom opět upravil, aby zachytila i moderní
prvky osobních počítačů a nové verze
programů, které se v mezičase objevily.

Setkáte se v ní se základními pojmy ze světa
počítačů, jednotlivými díly zvláště s

tiskárnami a skenery pochopíte význam slova
operační systém, zorientujete se ve zdánlivě
hrozivém množství používaných programů,
nezaleknete se počítačových sítí, zjistíte, k

čemu je dobrý Internet a jak se s ním pracuje.
Kniha řeší i takové problémy jako počítač v
souvislosti se zákony či naším zdravím, nebo
otázku, zda kupovat či nekupovat počítač
domů dětem. Podrobnější osahání počítače
vás pak čeká v kapitolách věnovaných práci s

Windows, textem, tabulkami, grafy,
databázemi a grafikou. Kniha určená všem
čtenářům neklade nejmenší nároky na jejich
předchozí znalosti či technické zaměření.
Autor se nesnaží příliš odpovídat na otázky
typu jak to uvnitř pracuje. Důležité je, že se

čtenář naučí počítač používat.
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