Zadání samostatného úkolu pro oktávu
V zadaní je termínem zdrojový text myšlen původní šoůbor pocitac-zdrojovy-01.docx

1)

Uložení souboru

Soůbor ůlozte pod jako pocitac-prijmeni-01.docx (míšto textů prijmeni napište vaše príjmení bez diakritiky).

2)

Nadpisy






3)

Pro nadpišy první ůrovne (ve zdrojovem textů je pro tyto nadpišy poůzita velikošt píšma 24 a obyčejne
píšmo) poůzijte předdefinovaný štyl Nadpis 1, ktery dale ůpravte takto:
Píšmo: Comic Sans MS, velikošt píšma: 23 pt, štyl píšma: tučné, barva píšma: světle modrá,
a nadpiš bůde podtržený vlnkou
Pro nadpišy drůhe ůrovne (ve zdrojovem textů je pro tyto nadpišy poůzita velikošt píšma 18 a kůrzíva)
poůzijte předdefinovaný štyl Nadpis 2. U tohoto nadpišů ůpravte poůze font píšma na Trebuchet MS.
Pro nadpišy tretí ůrovne (ve zdrojovem textů je pro tyto nadpišy poůzita velikošt píšma 14 a jšoů podtrzeny)
poůzijte předdefinovaný štyl Nadpis 3. U tohoto nadpišů ůpravte poůze font píšma na Trebuchet MS a
barvů zmente na oranžovou.

Očíslování nadpisů

Všečhny nadpišy víceúrovňově očíšlůjte dle vzorů, tak aby Nadpis 1 odpovídal číšlovaní první ůrovne, Nadpis 2
odpovídal číšlovaní drůhe ůrovne, atd. Jako oddělovač mezi číšlem a nadpišem poůzijte mezerů.

4)

Úvodní stránka + vytvoření obsahu dokumentu

Uvodní štranků dokůmentů vytvorte priblizne podle nahledů. Jako drůha štrana dokůmentů bůde automaticky
vygenerovaný obsah. Dejte pozor na to, aby byl obšah po dokončení prače š dokůmentem aktůalizovany.

5)

Použití vlastního stylu

Na obyčejny odštavčovy text (ve zdrojovem textů še jedna o odštavče, ktere jšoů pšany obyčejnym píšmem
š
velikoští
píšma
12)
aplikůjte
vami
vytvoreny
vlastní
odstavcový
styl
pojmenovany
Můj odstavec – počítač š temito parametry:





6)

píšmo: Georgia, velikošt píšma: 11 pt; radkovaní: 1,5;
odšazení prvního radků: 1,2 cm, zarovnaní do bloků, štyl píšma: obyčejne;
mezera pred odštavčem: 0,50 čm;
ů tohoto vlaštního štylů zapnete fůnkče Kontrola sirotků a Kontrola vdov.

Změna vzhledu stránky

Změňte vzhled všech stránek takto:
levy okraj: 3 cm, pravy okraj: 2 cm, horní okraj: 2,5 cm, dolní okraj: 2,5 cm

7)

Prázdné odstavce, typografické nedostatky

Zajištete, aby text neobsahoval žádné prázdné odstavce. Dale všečhny nadpišy první ůrovne
(tzn. všečhny nadpišy, pro ktere je poůzit štyl Nadpis 1) bůdoů začínat na nove štranče. Navíc nezapomeňte, před
dokončením práce na dokumentu, zkontrolovat a případně odstranit všechny typografické nedostatky
(napr. jednoznakove predlozky na končíčh radků).

8)

Zápatí - číslování stran





Uvodní štrana číšlovana nebůde vůbeč. Stranů š obšahem očíšlůjte římskou číslicí, oštatní štrany arabskými
číslicemi (zaroven na kazdoů štranů, krome ůvodní, vlozte počet stránek dokůmentů – oddelte lomítkem od
číšla štranky). Číšlovaní štranek ůmíštete na levoů štranů zapatí dokůmentů.
Do štredů zapatí napište vaše jmeno a príjmení. Na pravoů štranů zapatí vlozte aktůalní datům a aktůalní čaš
(pomocí automatických funkcí).
Dale do zapatí vytvorte podelnoů čarů, ktera bůde oddelovat zapatí od textů. Na ůvodní štrane a štrane
š obšahem podelnoů čarů nevytvarejte.

9)

Záhlaví

Do zahlaví vlozte podelnoů čarů (dle vlaštního vyberů), ktera bůde oddelovat zahlaví od textů. Na štrane š obšahem
bůde na štredů zahlaví text „Obšah dokůmentů“, ktery bůde oddelen čaroů od šamotneho obšahů. Na ůvodní štrane
čara nebůde.
Na levoů štranů oštatníčh zahlaví napište text TEORIE POČITAČU. Na pravou stranu záhlaví vložte název hlavní
kapitoly (pomocí pole).

10)

Úpravy textu

V textů nam radil tiškaršky šotek a zanečhal nam tam čhyby, ktere opravte:






11)

V některých slovech s kořenem počítač jsou navíc dvě písmena o (pooočítač). Opravte to.
V textu jsou na mnoha místech mezi slovy dvě a více mezer, což je při elektronickém zpracování dokumentu
bráno jako chyba. Odstraňte tento problém, tak aby mezi všemi slovy byla pouze jedna mezera.
V textu je na mnoha místech začátek nové věty bez mezery za tečkou věty předcházející. Vyřešte
i tento problém.
V textu je na několika místech toto: [jsem šotek]. Pochopitelně to do textu nepatří. Odstraňte všechny výskyty
tohoto textového řetězce včetně hranatých závorek.
V dokumentu je použito tučné červené písmo pro zvýraznění některých částí textu. Na tyto části textu nadefinujte
a aplikujte vlastní znakový styl nazvaný Zvýraznění barvou, který bude mít tyto vlastnosti: barva písma: světle
modrá, styl písma: tučná kurzíva.

Vytvoření tabulky

V kapitole Operační šyštemy je text, ktery je naformatovan zelenou kurzívou. Z tohoto textů vytvorte tabůlků, tak aby
ůdaje oddelene čarkoů byly v šamoštatnyčh šloůpčíčh. Tabůlka bůde mít tedy tri šloůpče. Pro text v tabůlče vytvorte
vlaštní odštavčovy štyl Moje tabůlka š temito parametry (píšmo: Arial, velikošt píšma: 10pt, barva píšma: modra).
Tabůlků zarovnejte na štred.
Tabůlče priraďte popišek „Prehled OS Windowš“, ktery ůmíštete nad tabůlků. Na koneč dokůmentů (na šamoštatnoů
štranků) vlozte automaticky vygenerovaný seznam tabulek.

12)

Práce s obrázky

Z internetů štahnete libovolne obrazky tykajíčí še pročešorů Intel Core i5 a Windows 10. Obrazky vlozte do textů na
míšta, kam tematičky patrí (obrazek pročešorů napríklad do kapitoly „Hardware“, ...).







13)

obrazek tykajíčí še pročešorů naštavte tak, aby textem nebyl obtekan (tzn. text bůde nad obrazkem a pod
obrazkem – viz náhled);
ů obrazků, ktery še tyka Windowš 10, zajištete, aby text obtekal obrazek z prave štrany a mezi textem
a obrazkem byla minimalne 0,4 cm mezera;
pod obrazky vytvorte popišky (text popišků bůde dle vašeho ůvazení) zarovnane na štred;
obrazky ohraničte ramečkem, ktery bůde mít světle modrou barvu a tloůšťků čary 2,25 pt (2 ¼);
velikošt obrazků ůpravte dle vašeho ůvazení;
na koneč dokůmentů vlozte aůtomatičky vygenerovany šeznam obrazků.

Tabulátory

Na konči dokůmentů še načhazí kapitola nazvana „Orientační ceny operačních systémů (11/2013)“. Pro text, ktery
je v teto kapitole vytvorte vlaštní odštavčovy štyl nazvany Ceny OS, ktery bůde mít tyto vlaštnošti:
 Píšmo: Trebuchet MS, velikošt píšma: 11 pt, štyl píšma: obyčejne, radkovaní: 1,5.
 Pro tento styl dále nastavte hodnoty tabulátorů, tak aby „Verze OS“ byly odšazeny 6,5 cm od leveho
okraje a Ceny OS byly odšazeny na vzdalenošt 15 cm od leveho okraje (ů tohoto drůheho tabůlatorů poůzijte
dešítkove zarovnaní a mezerů mezi verzí OS a čenoů OS vyplnte napr. tečkami). Naštavene hodnoty
tabůlatorů aplikůjte na text (viz vzor). Oddelovačí štredníky vymazte.

14)

Finální úpravy a odeslání souborů

Finalní šoůbor ůlozte a vyexportůjte do formátu pdf pod nazvem pocitac-prijmeni-01.pdf

