
Zadání příkladu:

 1. vytvořte na Ploše počítače složku priklad/
 2. stáhněte z internetové adresy soubor http://suzelly.opf.slu.cz/~korviny/zzz/zadani_01.zip a 

uložte jej do této složky
 3. soubor zadani.zip v této složce rozbalte
 4. spusťte zvolený textový editor (MS Word nebo OOo Writer) a načtěte do něj rozbalený 

soubor zdrojovy_text.txt
 a) vstupní soubor je kódován v UTF-8

 5. soubor uložte v nativním formátu daného použitého editoru (tedy s příponou DOC, DOCX 
nebo  ODT)  do  vaší  složky  priklad,  pojmenujte  jej  vaším  příjmením  a  jménem  bez 
diakritiky a místo mezery vložte podtržítko

 6. na první stranu dokumentu
 a) vycentrujte  nadpis  Slezská  univerzita a  naformátujte  jej  typem písma  Times  New 

Roman, 14pt, Tučný
 b) vložte pod nadpis Slezská univerzita vycentrovaný obrázek logo_SU.gif, který najdete 

ve  složce  priklad/,  protože  byl  uložen  v  souboru  zadani.zip,  jenž  jste  si  již  dříve 
rozbalili

 c) text  Název  bakalářské  práce vycentrujte  a  naformátujte  jako:  Times  New Roman, 
16pt, Tučný a všechna písmena velká

 d) na konec první strany, vložte zalomení stránky
 7. ve vašem dokumentu vytvořte styl odstavce s názvem mujOdstavec, který bude mít tyto 

parametry:
 a) první řádek odstavce bude odsazen o 0,5 cm
 b) řádkování bude 1,5
 c) zarovnání textu bude do bloku
 d) formát písma bude Times New Roman o velikosti 12pt

 8. ve vašem dokumentu upravte existující styly Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 tak, aby barva 
jejich písma byla modrá a formát písma Arial

 9. s naimportovaným textem proveďte následující úpravy:
 a) na všechen běžný text odstavců aplikujte styl mujOdstavec
 b) na všechny nadpisy aplikujte příslušný styl (Nadpis 1, Nadpis 2 nebo Nadpis 3) podle 

toho o jakou úroveň se jedná
 c) zapněte automatické číslování kapitol

 10. na  druhou stranu dokumentu  vložte  automaticky generovaný obsah  ze  stylů Nadpis  1, 
Nadpis 2 a Nadpis 3 a pod obsah opět vložte zalomení stránky

 11. do textu prvního  odstavce v první  kapitole  vložte  obrázek  logo_word.png,  který bude 
zarovnán doprava k odstavci a bude jím obtékán

 a) k obrázku přidejte číslovaný popisek s textem „Logo MS Word“
 b) ve druhém odstavci vložte křížový odkaz na obrázek v podobě čísla obrázku

 12. pod první odstavec druhé kapitoly vložte tabulku
 a) tabulka bude mít 3 sloupce a 4 řádky
 b) šířka tabulky bude 90% šířky stránky
 c) k tabulce vytvořte popisek s textem Tohle je cvičná tabulka
 d) číslování popisku bude ve tvaru číslo_kapitoly-číslo_tabulky, např. 2-1.
 e) na konci posledního odstavce vložte křížový odkaz na tuto tabulku

 13. vložte do záhlaví stránek název kapitoly první úrovně a do zápatí číslo aktuální stránky, 
obojí zarovnané doprava, na první straně záhlaví a zápatí nebude

 14. soubor uložte a zavřete

http://suzelly.opf.slu.cz/~korviny/zzz/zadani_01.zip

