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ÚVODEM
Distanční vzdělávání zažívá v posledních letech v ČR velký rozmach, avšak potřeby účastníků takových forem studia jsou odlišné od potřeb jejich kolegů z prezenčního studia. Zmíněné rozdíly se týkají rovněž studijních materiálů.
Ačkoliv s rozvojem elektronických médií mohou dnes mít studující k dispozici audio
a videozáznamy, počítačové simulace, animace a další, psané slovo si stále udržuje významnou pozici mezi různými formami vzdělávacích materiálů.
Distanční text by měl mít mj. přehlednou strukturu, jednotný vzhled a měl by být doplněn
o tzv. distanční prvky (piktogramy, marginálie a další). Šablona, která je na následujících
stránkách popisována, si klade za cíl usnadnit autorům tvorbu takového materiálu tím, že pomocí jednoduchého menu umožňuje vkládat předdefinované prvky přímo do textu. Tvůrce
studijního textu se díky tomu může soustředit na obsah a nemusí se zabývat formu, o tu se stará připravená šablona.
Toto je již druhá verze příručky, která si nyní klade za cíl popsat šablonu ve verzi 072
a vyšší.
Rozhodnete-li se využít šablonu pro svou autorskou práci, přejí vám dostatek trpělivosti
a odhodlání a věřím, že čas strávený čtením této příručky v budoucnu oceníte vy i čtenáři
vašich distančních studijních textů.
Petr Korviny
korviny@slu.cz
červen 2009

6

RYCHLÝ NÁHLED STUDIJNÍ OPORY
Jak již bylo naznačeno v úvodu studijní opory, příručka se zabývá popisem práce se šablonou pro tvorbu distančních textů. V první kapitole se pokusíme o rychlokurz pro nedočkavé
uživatele, kteří chtějí co nejrychleji vstřebat základy a začít pracovat. Zde budou krátce popsány ty nejběžnější pracovní postupy, činnosti a doporučená řešení.
V dalších kapitolách se budeme zabývat prací autora se šablonou více do hloubky, zaměříme se především na:
●
●
●

stažení a instalaci programu OpenOffice.org a šablony z internetu,
na práci se soubory a jejich zálohami,
popíšeme si menu „DIS - Šablona“ a vysvětlíme zásady vkládání prvků do textu
(kdy, jak, proč)

přidáme několik dobře míněných rad a pravidel, kterých by se uživatelé šablony měli držet.
Ačkoliv je příručka zaměřena především na popis práce se šablonou, nebudeme se zde vyhýbat ani vysvětlování zásad tvorby distančního textu, bude-li to vhodné.
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1 RYCHLOKURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY
Na několika následujících stránkách budou vysvětleny základní principy práce se šablonou
a při tvorbě distančních studijních textů obecně. Vysvětlíme si krok za krokem instalaci a nastavení potřebného software, vyplníme základní údaje a popíšeme postup vkládání textu a
jeho editace pomocí vestavěného menu DIS – Šablona. V dalších kapitolách se podíváme na
to, co se do úvodního rychlokurzu nevejde.

CÍLE KAPITOLY
Po prostudování této kapitoly:
●
●
●

budete umět stáhnout a nainstalovat balík kancelářských programů OpenOffice.org
a soubor se šablonou,
se bez problémů vyznáte v menu „DIS – Šablona“,
pochopíte základní postupy při vkládání a mazání distančních prvků, nadpisů,
seznamů, apod.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY
Prostudování této kapitoly vám zabere cca 30 minut.
Tento prvek není povinný, někdy je považován za demotivující. V dalších kapitolách jej
budu používat jen sporadicky, pokud vůbec.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY
rychlokurz, šablona, OpenOffice.org, instalace, pracovní postupy, menu šablony

1.1

Kancelářský balík OpenOffice.org

Šablona pro tvorbu distančních textů je vytvořena pro program Writer, který je součástí
kancelářského balíku OpenOffice.org. V současnosti je k dispozici také česká verze OpenOf-
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fice.org 3.0.1, jíž lze bezplatně stáhnout z oficiálních internetových stránek, konkrétně z adresy http://www.openoffice.cz/stahnout.

1.2

DIS - Šablona

Zkratka DIS je od slova „distanční“ a v názvu je hlavně proto, aby se snáze rozlišilo, o jaké
„šabloně“ je vlastně řeč :). Šablonu lze získat na internetových stránkách věnovaných šabloně:
http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=4 , kde jsou k dispozici rovněž návody v podobě
flash animací a této příručky v PDF souboru.

1.3

První spuštění

Po stažení instalačního souboru s programem OpenOffice.org jej spusťte a proveďte instalaci klasickým způsobem, registrace produktu není povinná. Po stažení souboru se šablonou jej umístěte do nějaké složky určené pro vaši studijní oporu. Dvakrát klikněte na soubor
se šablonou (má příponu ODT), tím se spustí program OpenOffice.org Writer.
1.3.1

Povolte makra

Po prvním spuštění programu Writer si zkontrolujte, že máte nastaveno střední zabezpečení
maker, které šablona ke svému běhu využívá. Podívejte se do menu Nástroje / Volby... /
OpenOffice.org / Bezpečnost, tam klikněte na tlačítko Zabezpečení maker... a nastavte
přepínač na hodnotu Střední. Potom program Writer zavřete a znovu spusťte. Při otevření
souboru šablony již budete vyzváni k povolení maker, povolte je.
1.3.2

Nastavte jméno dokumentu a pravidelné zálohy

Doporučuji vytvořit zvlášť složku pro soubory, se kterými budete pracovat při tvorbě vaší
distanční studijní opory. Do této složky umístěte zkopírovanou šablonu a vhodně ji pojmenujte (např. historie_umeni-novak-001.odt). Nepoužívejte v názvech souborů znaky s diakritikou (háčky, čárky) a místo mezer vkládejte podtržítka nebo pomlčky. V rozumných časových odstupech (např. po pracovním dni) je užitečné vždy ukládat soubor pod novým jménem (menu Soubor / Uložit jako... a stačí zvýšit číslo verze), abyste se měli k čemu vrátit
v případě poškození vaší poslední zálohy.
V menu Nástroje / Volby... / Načítání/Ukládání / Obecné zkontrolujte, že máte zaškrtnuté
políčko Ukládat informace pro automatické obnovení každých 15 minut. Čas lze sice
změnit, doporučujeme však ponechat stávající hodnotu.

1.4

Vyplnění základních údajů

Máte-li soubor se šablonou otevřený, uložený již pod novým vhodným jménem, je čas vyplnit základní údaje jako jméno, název studijní opory, hlavičky dokumentu. Rychle si probereme základní strukturu dokumentu šablony.
1.4.1

První a druhá strana

Na úvodní straně:
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●
●
●
●
●

zkontrolujte, jestli souhlasí název univerzity a fakulty,
změňte název distanční opory,
uveďte jména autorů bez akademických titulů, každé jméno na nový řádek,
uveďte místo a rok vydání,
pokud se v důsledku víceřádkového názvu opory nebo většího počtu autorů text
roztáhne, umažte klávesou Delete prázdné řádky (odstavce), tak aby byl text
rovnoměrně rozmístěn.

Na straně 2 se v distančních studijních oporách pro SU většinou uvádí:
●
●
●
●
●
●

1.4.2

studijní obor – pokud není jasně specifikován, je možné tento řádek tabulky celý
smazat,
klíčová slova – cca 10 výrazů nebo slovních spojení charakteristických pro obsah
vaší studijní opory,
anotace – 1 až 2 odstavce textu stručně popisujících obsahovou náplň studijní opory,
autoři – jména autorů, včetně akademických titulů, každé na nový řádek,
lektoři – pokud nejsou, pak je možné celý řádek odstranit, jinak platí totéž jako pro
autory,
ISBN – číslo bude doplněno až dodatečně, autoři je zpravidla nevyplňují.
Obsah

Obsah se nachází na 3. straně a je automaticky generován. Používáte-li správné styly pro
nadpisy, pak vám bude stačit k obnovení obsahu kliknout na něj pravým tlačítkem myši
a z kontextového menu vybrat položku Aktualizovat rejstřík/tabulku. Obsah neodstraňujte
ani jinak neupravujte, pokud nevíte, co děláte!
1.4.3

Úvodem a Rychlý náhled studijní opory

Na dalších stranách, které následují po obsahu, vložte úvodní slovo autora a rychlý náhled
do problematiky probírané v distanční opoře.
V úvodním slovu se lze například zmínit o poslání distančního textu a důvodech, které
vedly autory k jeho napsání. Inspirujte se i v jiných publikacích, kde je tento prvek rovněž
často využíván. Rozsah max. jedna strana, polovina stačí.
Rychlý náhled studijní opory by se měl lišit od textu, který jste napsali do anotace na druhé
straně především v tom, že již může obsahovat zmínky o konkrétních kapitolách a jejich obsahu a nebude tak jen obecnou charakteristikou distančního textu. Rozsah max. jedna strana.
1.4.4

První kapitola

První kapitola je v šabloně již vložena a autor by měl pouze přepsat úvodní nadpis a vyplnit připravené distanční prvky. V dalších kapitolách po vložení nadpisu 1. úrovně pomocí
menu DIS – Šablona / Prvky kapitoly vysázíte ve stejném pořadí tytéž prvky a vyplníte je
(Rychlý náhled kapitoly, Cíle kapitoly, Klíčová slova). Jak s prvky pracovat
(vkládat/mazat/upravovat), je podrobněji rozepsáno v dalším textu.

11

Distanční studijní texty v OpenOffice.org, Petr Korviny
Na závěr kapitoly vždy vkládejte pomocí menu distanční prvek Shrnutí kapitoly a případně nějaké kontrolní otázky, testy aj., které pomohou studentům upevnit právě nabyté znalosti a informace.
1.4.5

Záhlaví stránky

Stránky až do začátku první kapitoly neobsahují záhlaví. Ve studijní opoře jsou rozlišovány
sudé a liché stránky a každá má nastaveno jiné záhlaví. Na pravých stránkách je jako záhlaví
číslo a název kapitoly první úrovně. Záhlaví pravých stránek neupravujte! Na levých stránkách (sudé) by v hlavičce měl být uveden název studijní opory a za ním čárkou oddělená jména autorů. Pokud by záhlaví mělo být delší než jeden řádek, je možné zkrátit nebo vynechat
jména autorů, či vhodně zkrátit název opory.

1.5

Menu DIS – Šablona

Po otevření souboru se šablonou, uvidíte v horní lište menu DIS – Šablona. Jestliže máte
povolena makra, pak jednotlivé položky v tomto menu umožní formátování stávajícího textu,
případně vkládání nových prvků na pozici kurzoru. Budete-li šablonu a menu správně používat, podaří se vám snadno udržet vzhled vašeho dokumentu jednotný.
1.5.1

Nadpisy kapitol

Jedny z prvních položek v menu DIS – Šablona jsou nadpisy kapitol. Na nový řádek (odstavec) napište text vašeho nadpisu, kurzor v tomto řádku ponechte a z menu vyberte požadovaný styl. Poté stiskněte klávesu Enter.
Několik doporučení:
●
●
●
●

1.5.2

Kvůli přehlednosti se doporučuje používat nadpisy pouze do 3. úrovně, proto jsou
v menu nadpisy 1, 2 a 3.
Budete-li chtít úroveň nadpisu změnit, pak stačí umístit kurzor do řádku se stávajícím
nadpisem a v menu vybrat jinou úroveň, není nutné text nadpisu označovat.
Jestliže umístíte kurzor do řádku s nadpisem a vyberete menu DIS – Šablona / Normální, pak se změní styl odstavce na normální text.
Pro urychlení práce nejenom s nadpisy, ale s aplikováním stylů v textu, je vhodné definovat si a používat klávesové zkratky.
Prvky kapitoly a Další prvky

Distanční prvky jsou ve studijní opoře velice důležité a mají mj. za úkol usnadnit vizuální
orientaci v textu. Z tohoto důvodu jsou opatřeny barevnými nadpisy, ukončovací barevnou
značkou za celým prvkem a ikonami v okraji.
Distanční prvek vložíte tak, že umístíte kurzor do volného řádku a vyberete si v menu DIS
– Šablona / Prvky kapitoly (resp. Další prvky). Pokud budete chtít prvek smazat, vložte
před něj prázdný odstavec, označte jej i s prvkem až po ukončovací značku za ním a stiskněte
klávesu Delete.
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1.5.3

Marginálie

Poznámky na okraji představují další z možností, jak zvýraznit podstatné informace v textu. Chcete-li do okraje poznámku vložit, pak umístěte do příslušného odstavce kurzor a vyberte v menu DIS – Šablona / Marginálie. Poznámka se zarovná k prvnímu řádku odstavce, proto vkládejte vždy pouze jednu marginálii do jednoho odstavce.
Chcete-li poznámku odstranit, klikněte na její okraj myší, jakmile bude orámována zelenými čtverci, stiskněte klávesu Delete.
1.5.4

Vkládání číslovaných vzorců

Položka menu DIS – Šablona / Vzorec, umožní vložit vzorec včetně automatického čísla
pomocí tabulky. Kurzor opět umístěte do volného řádku mimo tabulku, budete-li chtít takto
vložit další vzorec.



ab = 4

2
x
c2

 

(1-1)

Odstranit vložený vzorec je nejjednodušší tak, že umístíte kurzor do příslušného řádku
a celý řádek tabulky smažete, například prostřednictvím menu Tabulka / Odstranit / Řádky.

1.6

Obrázky

V menu DIS – Šablona / Obrázek můžete zvolit možnost horizontálně zarovnat obrázek
vlevo, vpravo nebo doprostřed. Vloží se rámec, do něj se automaticky vepíše slovo Obrázek
a vloží číslo obrázku. Za dvojtečku dopište popisek k obrázku a na místě kurzoru můžete
vložit obrázek buďto ze souboru (menu Vložit / Obrázek / Ze souboru... ) nebo ze schránky
(menu Úpravy / Vložit) pokud jste jej do ní předtím zkopírovali.
1.6.1

Uložte obrázky na jednom místě

Je vhodné vytvořit ve složce, kde jsou uloženy všechny soubory používané při práci s
vaším textem, také podsložku obrazky a do ní ukládat všechny obrázky, aby byly na jednom
místě.
1.6.2

Vlastní obrázky kreslete v kreslících programech

Doporučujeme rovněž obrázky vytvářené samotnými autory, převádět do formátu JPG
nebo PNG a umísťovat je do příslušného adresáře, odkud je pak do dokumentu vložíte jako
soubor nebo pomocí schránky (CTR+C a CTRL+V). Program OpenOffice.org Writer sice obsahuje možnost kreslení přímo v dokumentu, ale použít specializovaný software na tvorbu obrázků je pohodlnější a výstup mnohdy kvalitnější.

13

text poznámky

Distanční studijní texty v OpenOffice.org, Petr Korviny
1.6.3

Vložení obrázku s popiskem

Aby byl zachován jednotný vzhled vkládaných obrázků, nabízí menu DIS – Šablona / Obrázek možnost umístit obrázek Vlevo nebo Vpravo od textu, případně zarovnat obrázek Doprostřed.
Obrázek 1-1: Náhled menu
Prvky kapitoly

Umístěte kurzor do odstavce a vyberte z menu jednu ze
zmíněných možností. Vloží se rámec, do něj se automaticky
vepíše text a vloží číslo obrázku. Za dvojtečku napište popisek obrázku a zvolte menu Vložit / Obrázek / Ze
souboru... . Najděte na disku svůj obrázek a vložte jej. Po
vložení je zpravidla obrázek označený a vy můžete upravit
jeho velikost podle svých představ, tažením myší za některý
z rohů. Abyste zachovali poměr stran obrázku, mějte při tažení stisknutou klávesu Shift.

Jestliže zvolíte vložení obrázku Doprostřed, pak se rámec vloží před aktuální odstavec a nebude obtékán textem.
Obrázky vložené vlevo nebo vpravo od textu jsou jím obtékány podobně jako na obrázku 1-1.
1.6.4

Vložení obrázku bez popisku

Umístíte kurzor do požadovaného místa a zvolíte menu Vložit / Obrázek / Ze souboru... .
Poté je ovšem nutné provést případné další úpravy velikosti, zarovnání, odsazení, ukotvení
apod., což je již mimo rámec této příručky.
Mnoho dalších informací o práci s obrázky je možné získat v [1] a pochopitelně také vlastní praxí.

1.7

Seznamy

Ve snaze zjednodušit autorům vkládání číslovaných i nečíslovaných seznamů, byly vytvořeny styly několika specifických seznamů, které jsou dostupné z menu DIS-Šablona / Seznamy. Stačí vytvořit několik odstavců, které budou položkami vašeho seznamu a označit je
myší, následně v uvedeném menu kliknout na požadovaný typ seznamu.

1.8

Tabulky

Pro vkládání tabulek využijte vestavěných funkcí a nabídek programu OpenOffice.org Writer. Nejprve umístěte kurzor do prázdného odstavce a pak vyberte menu Tabulka / Vložit /
Tabulka.
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1 RYCHLOKURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Tabulka 1-1: Popisek tabulky
Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Sloupec 4

Řádek 2
Zdroj: http://zdrojovy-odkaz-pro-tabulku.cz
Popisek vložíte nejlépe tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na příslušnou tabulku a vyberete položku menu Vložit / Popisek... Jako kategorie by měla být vybrána tabulka a vy
pouze vyplníte políčko s popiskem, případně upravíte některé další parametry (doporučujeme
číslování arabské, oddělovač : a umístění výše). Podle potřeby vložte před či za tabulku
prázdný odstavec. Pokud budete chtít uvádět zdroj, ze kterého jste data v tabulce čerpali, pak
jej uveďte pod tabulku a použijte pro daný odstavec stejný styl jako pro popisek.

1.9

Křížové odkazy

Jedna z užitečných funkcí, kterou oceníte především při psaní odborného textu, je možnost
odkazovat se na vložené obrázky, tabulky, vzorce a jiné číslované objekty.
Umístěte kurzor do textu, kam chcete vložit odkaz například na tabulku, vyberte menu
Vložit / Křížový odkaz … a přepněte se na záložku Odkazy. V levém sloupci Typ vyberte
Tabulka, v prostředním sloupci Výběr zvolte tabulku na kterou chcete odkazovat, ve sloupci
Formát si vyberte například položku Číslování a stiskněte tlačítko Vložit. Na pozici kurzoru

se vloží číslo příslušné tabulky.
SHRNUTÍ KAPITOLY
To by mohlo na úvod stačit. První kapitola měla probrat jenom to nejdůležitější, aby mohli
nedočkaví autoři začít rychle pracovat. Zjistili jste, jakým způsobem můžete získat potřebný
software a šablonu a jak je nastavit. Byly vám také předvedeny první kroky, které je vhodné
vykonat než se pustíte do samotného psaní studijního textu. Rovněž jsme se zmínili o tom, jak
pracovat s menu DIS – Šablona, vkládat nadpisy, distanční prvky, seznamy a další běžné součásti dokumentu.
Je pochopitelné, že postupem času budete potřebovat další znalosti, schopnosti, funkce.
Některé z nich vám budou představeny v dalších kapitolách, jiné získáte sami zkoušením
nebo za pomoci informací z dostupných zdrojů [1]. Narazíte-li na technický problém se šablonou samotnou, pak můžete kontaktovat autora mailem.
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2 OPENOFFICE.ORG A ŠABLONA
RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY
V této části se podíváme na některé z běžně prováděných činností se šablonou, ovšem nyní
více do hloubky, než jak jsme učinili v kapitole předchozí. Provedeme krok za krokem instalaci a nastavení programu OpenOffice.org, práci se soubory šablony popíšeme důkladněji
a bude-li to vhodné, doplníme popis obrázky.

CÍLE KAPITOLY
Po prostudování této kapitoly se naučíte:
●
●
●

stáhnou, nainstalovat a nastavit kancelářský balík OpenOffice.org,
vytvořit si adresářovou strukturu a zavést vhodné pojmenování vašich souborů,
jak udržovat zálohy a kde na internetu najít odpovědi na vaše dotazy týkající se
šablony nebo programu OpenOffice.org

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY
instalace, nastavení, OpenOffice.org, šablona, informace, adresářová struktura, soubory

2.1

Kde získat informace?

Většinu podstatných informací k šabloně, včetně této příručky, lze získat na internetových
stránkách http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=4. Kromě odkazů na možnost stažení
programu OpenOffice.org, zde najdete rovněž animované návody pro práci se šablonou, na
kterých jsou zachyceny některé základní činnosti. Pro uživatele, kteří zvládají angličtinu, je
zde odkaz http://documentation.openoffice.org/manuals/ vedoucí na stránku s manuály
k programu OpenOffice.org.

2.2

Kancelářský balík OpenOffice.org

Kancelářský balík OpenOffice.org (OOo) je podobný programu MS Office 2003 a obsahuje v sobě mj. programy Writer, Calc nebo Impress, které jsou obdobou programů z kancelářského balíku firmy Microsoft (Word, Excel, PowerPoint). Program OOo Writer je použit
pro psaní distančních studijních textů vzhledem ke snadnější manipulaci při tvorbě šablony
a také vzhledem ke kvalitnímu výstupu do formátu ODT a PDF.
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2.2.1

Stažení programu OpenOffice.org

Ve svém internetovém prohlížeči zadejte adresu http://www.openoffice.cz a na stránce
klikněte na tlačítko STAHUJTE, kdy by se vám měla nabídnout ke stažení česká verze programu OpenOffice.org pro váš operační systém (většinou Windows).
Obrázek 2-1: Stažení programu OpenOffice.org

Instalační soubor OpenOffice.org 3.0.1 má okolo 112MB, proto byste měli mít rychlé připojení k internetu nebo dostatek času a trpělivosti. Na obrázku 2-2 je vidět volba stažení souboru na Plochu počítače, kde jej snadno najdete a spustíte.
Obrázek 2-2: Uložení instalačního souboru na Plochu
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Na disku C: vašeho počítače by měl být dostatek místa (aspoň 600MB), protože instalační
soubor má velikost cca 112MB, při instalaci se rozbalí do složky a zabere dalších 112MB
prostoru a nainstalovaná plná verze programu OpenOffice.org 3.0.1 má zhruba 300MB.
Po ukončení instalace pochopitelně můžete smazat instalační soubor i jeho rozbalenou instalační složku z Plochy počítače. Pokud však nejste omezeni místem na disku, doporučujeme
ponechat si alespoň instalační soubor pro případ reinstalace.
2.2.2

Instalace programu OpenOffice.org

Jestliže jste si stáhli instalační soubor na plochu, pak
Obrázek 2-3: Po instalaci je
klikněte dvakrát na jeho ikonu (obrázek 2-3) a spusťte
možné smazat zbývající soubory
instalaci.
V průběhu instalace budete mj. vyzváni:
●
●
●
●
●

2.2.3

k rozbalení instalačního adresáře (máte-li dost
místa, rozbalte),
k přijetí podmínek licenčního ujednání
(souhlasíte-li, přijměte),
k zadání jména uživatele a organizace (vyplňte),
ke zvolení druhu instalace (doporučuji úplnou instalaci),
k nastavení asociace typů souborů (jestliže chcete i nadále používat jako své hlavní
kancelářské aplikace programy MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a program
OpenOffice.org instalujte jen pro napsání studijní distanční opory, pak zde nic
nezaškrtávejte a zvolte tlačítko Další >.
První spuštění programu OpenOffice.org Writer
Obrázek 2-4: Spustit OOo Writer

Spusťte program Writer, například tak,
jak je naznačeno na obrázku 2-4, vyberte
v menu položku Start / Programy /
OpenOffice.org 3.0 / OpenOffice.org
Writer. Je-li to vaše první spuštění

programu na daném počítači, pak budete
nejspíš vyzváni ještě k zadání několika
úvodních informací:
●

●
●
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přijměte licenční ujednání (musíte si zobrazit i poslední
stránku, nejrychleji tak, že myší
přetáhnete posuvník okna dolů
a pak můžete kliknout na tlačítko Přijmout),

vyplníte vaše jméno, příjmení a iniciály
zvolíte, jestli se chcete registrovat (registrace není povinná)
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Při dalším spouštění kterékoliv aplikace Openoffice.org již nebudete muset výše uvedené
informace zadávat.
2.2.4

Povolení maker

Po prvním spuštění je vhodná doba nastavit některé potřebné funkce. Nejprve si vyberte
v menu Nástroje / Volby … / OpenOffice.org / Bezpečnost tlačítko Zabezpečení maker...
Na dalším okně (obrázek 2-5) v záložce Úroveň zabezpečení vyberte Střední a stiskněte
tlačítko OK. Po restartování programu OpenOffice.org Writer budete při otevření souboru obsahujícího makra vyzvání k jejich povolení, což budete potřebovat vždy při otevření šablony.
Obrázek 2-5: Nastavení střední úrovně zabezpečení maker

2.2.5

Nastavení automatického zálohování

Zatím ale program nezavírejte a přepněte se v okně Volby (obr. 2-6) na položku
Načítání/Ukládání a zkontrolujte, že máte povoleno Ukládat informace pro automatické
obnovení každých 15 minut. Nyní můžete okno Volby zavřít stiskem tlačítka OK.
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Obrázek 2-6: Automatické zálohování

2.2.6

Instalace českého slovníku

Vzhledem k licenčním podmínkám není přímo v programu OpenOffice.org dostupný český
slovník pro automatické opravy. Máte-li ovšem k dispozici připojení k internetu, lze vše velice rychle napravit.
Na stránce http://www.openoffice.cz/stahnout/ si najděte část, pojednávající o „Instalaci
kontroly pravopisu a slovníků“ a tam si klikněte na odkaz český slovník pro OpenOffice.org.
Dostanete se na anglicky psanou stránku, kde by se po chvíli měl sám nabídnout ke stažení
český slovník, soubor s názvem dict-cs-2.0.oxt. Soubor si uložte například na Plochu počítače. Poté si v programu OpenOffcie.org vyberte menu Nástroje / Správce rozšíření... /
Přidat... a zde vyhledejte stažený soubor a nainstalujte jej.
Po instalaci slovníků zavřete všechna okna programu
Obrázek 2-7: Rychlé spuštění
OpenOffice.org Writer a také rychlé spuštění OpenOffiOpenOffice.org
ce.org, které se zpravidla detekuje ikonou v liště operačního
systému vpravo dole (viz obr. 2-7). Klikněte na uvedenou
ikonu pravým tlačítkem myši a zvolte Ukončit rychlé
spuštění.

2.3

Šablona pro psaní distančních textů

Distanční texty se píší v programu OpenOffice.org za pomoci připravené šablony, ve které
jsou nastaveny jednotné styly písma a naprogramované položky menu DIS – Šablona, jimiž
lze do dokumentu vkládat distanční prvky.

20

2 OPENOFFICE.ORG A ŠABLONA
2.3.1

Složka pro dokumenty distančního textu

Než stáhnete samotný soubor se šablonou a začnete na něm pracovat, doporučuji zamyslet
se nad strukturou složky (adresáře), ve které budete mít umístěn soubor s vaší distanční oporou a případné další elektronické materiály, jež při tvorbě budete využívat a vkládat do svého
dokumentu (obrázky, výpisy, tabulky, grafy, …)
Obrázek 2-8: Struktura složky pro distanční text

Na obrázku 2-8 je naznačena struktura rozmístění složek a souborů, jak jsem si ji zvolil
a používám při práci se šablonou já. Z uvedeného obrázku je možno vyčíst celý postup tvorby
a naplňování pracovní složky:
●
●

●
●

2.3.2

nejprve jsem si vytvořil složku s názvem prirucka_sablony_ooo,
v ní jsem vytvořil několik podsložek: obrazky, tabulky, dokumenty, protože jsem
odhadl, že zcela určitě budu vytvářet a do studijního textu vkládat nějaké obrázky,
nejspíš použiji i tabulky a na další případné dokumenty budu mít zvlášť složku,
do hlavní složky prirucka_sablony_ooo jsem stáhl z internetu (kap. 2.3.2) poslední
verzi šablony (zde je to soubor sablona-047.odt),
po otevření souboru se šablonou v programu OpenOffice.org Writer jsem tento souboru uložil pod novým jménem prirucka_sablony_ooo-001.odt a jednou za čas
jsem jej uložil s novým jménem podle zásad uvedených v kapitole 2.3.3.
Získání šablony

Šablona je v podstatě jeden soubor s příponou ODT, který je nativním typem souboru pro
program OpenOffice.org Writer. Tak jako pro program Microsoft Word je standardním typem
dokumentu soubor s příponou DOC (u nového MS Word 2007 je to soubor s příponou
DOCX).
Soubor je vhodnější stáhnout z oficiálních stránek šablony na adrese
http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=4, kde kliknete na odkaz Šablona ke stažení
a pak pravým tlačítkem na požadovanou šablonu (obrázek Chyba: zdroj odkazu nenalezen), z
kontextového menu vyberete položku Uložit jako... (nebo podobnou, dle použitého prohlíže21
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če). Soubor uložíte do připravené složky (kapitola 2.3.1) a přejmenujete jej, nejlépe podle
pravidel uvedených v kapitole 2.3.3.

Obrázek 2-9: Stažení šablony z internetu

2.3.3

Otevření šablony a přejmenování souboru

Máte-li nainstalován program OpenOffice.org Writer a staženu šablonu do připravené
složky, pak stačí dvakrát kliknout na soubor se šablonou a měl by se spustit textový editor
a v něm otevřít tento dokument. Jestliže jste nastavili střední zabezpečení maker, jak bylo popsáno v kapitole 2.2.4, budete nejprve vyzváni k tomu, abyste makra obsažená v dokumentu
povolili (obrázek 2-10).
Povolte makra

Obrázek 2-10: Povolte makra při otevření šablony distančního textu

Toto povolení maker budete muset potvrzovat vždy, když se pokusíte otevřít soubor, který
je obsahuje. Jestliže se vám výzva neobjevila, znamená to:
●
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že máte nastaveno příliš vysoké zabezpečení maker a ta nejsou vůbec povolena, takže
položky menu DIS – Šablona nebudou fungovat,
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●

nebo máte naopak nastaveno nízké zabezpečení maker, makra vám fungovat budou,
ale výzva se vám neobjeví, což může představovat bezpečnostní problém, pokud
otevřete soubor obsahující makroviry.

V obou výše zmíněných případech doporučujeme zkontrolovat nastavení zabezpečení maker, jak je uvedeno v kapitole 2.2.4, potom program OpenOffice.org Writer ukončit a znovu
spustit, aby se provedené změny projevily.
Jakmile budete mít poprvé otevřený soubor se šablonou, doporučujeme okamžitě jej uložit
pod novým názvem například pomocí menu Soubor / Uložit jako... (viz obrázek 2-11). Typ
souboru při individuálním ukládání nechte nastaven na „Textový dokument OpenDocument
(.odt)“, který bude mít příponu ODT.
Obrázek 2-11: Přejmenování souboru šablony

Tvorba jména souboru by měla podléhat určitým pravidlům:
●
●
●
●

v názvu souboru nepoužívejte české znaky ani jiné znaky s diakritikou,
místo mezer v názvu používejte podtržítka, na české klávesnici se tento znak vloží,
když stisknete klávesu Shift a - (pomlčku vpravo dole),
název by neměl být zbytečně dlouhý, používat rozvité souvětí jako název souboru je
nevhodné a ne všechny programy a operační systémy jsou schopné toto akceptovat,
doporučujeme za název souboru vložit číslo verze a po napsání nějakého významnější úseku textu uložit pomocí menu Soubor / Uložit jako … (klávesová zkratka
Ctrl+ Shift + S) a zvýšit přitom číslo verze.
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Skladujte více
posledních verzí

Ve své pracovní složce pak budete mít několik souborů stejného názvu, které se budou lišit
jenom číslem verze a samozřejmě obsahem. Výhodou tohoto postupu je, že v případě nějakého problému s poslední uloženou verzí nebo při pádu celého programu OpenOffice.org
Writer (nepovede-li se automatická obnova) se alespoň budete mít k čemu vrátit. Nepřijdete
tak o všechna data, ale pouze o poslední část.
Kapacita disků je dnes již dostatečná a pokud budete mít na svém počítači o nějaký ten MB
více záloh, větší problém to pro vás nebude představovat. V některých případech postačuje
udržovat například 5 posledních verzí vašeho souboru a ty nejstarší průběžně odmazávat.
PRO ZÁJEMCE 1
Aniž bychom chtěli vzbuzovat v autorech přehnaný pocit
obav o jejich data, osvědčilo se rovněž průběžné ukládání dat
na jiné záložní medium (např. flash disk). Pokud po pilné
celodenní práci uložíte poslední verzi souboru na pevný disk
vašeho počítače, zastrčit vaší „flashku“ do USB portu a zkopírovat svou práci na ni, už nepředstavuje žádnou časově náročnou činnost, naopak se to může stát dobrým a užitečným pravidlem.

Kromě průběžného automatického ukládání (viz kapitola 2.2.5) je vhodné občas uložit rozpracovaný dokument stiskem klávesové zkratky Ctrl + S nebo kliknutím na ikonu diskety
v horní liště.

2.4

Menu DIS - Šablona

Jestliže otevřete soubor se šablonou, bez ohledu na to, jak jste si jej pojmenovali, budete
mít k dispozici v pravé horní části menu DIS – Šablona.
Obrázek 2-12: V souboru je dostupné menu DIS - Šablona

V případě, že nepovolíte makra, menu se sice rovněž zobrazí, ale jeho položky nebudou
funkční a kliknutí na ně nevyvolá žádnou akci. Tou akcí se myslí spuštění některého z maker,
napsaných v jazyce OpenOffice.org Basic, jež slouží k automatizovanému provádění opakujících se kroků v textovém editoru OOo Writer.
Jak správně předpokládáte, po kliknutí například na položku menu DIS – Šablona / Další
prvky / Pro zájemce, se spustí příslušné makro, které provede několik standardních akcí, které byste byli schopni „naklikat“ také sami s použitím standardních funkcí programu OOo Writer.
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2 OPENOFFICE.ORG A ŠABLONA
Určitě je však mnohem jednodušší umístit kurzor na vhodné místo v dokumentu a vybrat
příslušnou volbu z menu, než vždy provádět následující kroky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vložit na místo kurzoru prázdný řádek,
vepsat text nadpisu Pro zájemce,
vložit pořadové číslo automatického číslování položky Pro zájemce,
aplikovat styl odstavce (oranžový text, kapitálky, skloněný řez písma),
vložit další odstavec (se stylem šedého pozadí),
vložit textový rámec a aplikovat na něj příslušný styl (na pozadí ikona, zarovnání do
okraje textu, nastavení střídání okraje podle lichých a sudých stránek),
7. uzamknutí vloženého rámce (ikony) proti přemísťování, editaci, změně velikosti,
8. umístění kurzoru do šedého odstavce.
Využití předdefinovaných maker, tedy položek z menu DIS – Šablona, vám nejen ušetří
čas a práci, ale zároveň vám pomáhá udržovat vzhled použitých prvků jednotný.
Obrázek 2-13: Menu dostupná v šabloně

Na obrázku 2-13 je přehled všech položek menu a podmenu, které jsou součástí hlavního
menu DIS – Šablona.

K ZAPAMATOVÁNÍ 1
Vzhled menu odpovídá poslední verzi šablony a v budoucnu se může mírně změnit. Šikovnější uživatelé si mohou toto menu upravit i podle sebe a doplnit do něj různé další
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položky. Buďte však při zmíněných úpravách opatrní a vždy si předtím svůj dokument důkladně zálohujte.

SHRNUTÍ KAPITOLY
Smysl této kapitoly spočíval v podrobném popisu toho, jak si stáhnout, nainstalovat a nastavit nezbytný software (OpenOffice.org Writer), který budou autoři distančních opor využívat při své práci se šablonou.
Rovněž jste se dozvěděli, kde a jak získat soubor se šablonou, jak si připravit na počítači
složku pro svou tvůrčí práci. Snad také oceníte rady a návody týkající se pojmenování souborů, číslování a zálohování nových verzí.
Získali jste povšechný přehled o hlavním ovládacím menu šablony DIS – Šablona,
prostřednictvím kterého jsou do dokumentu vkládány složité distanční prvky a automaticky
prováděny některé často používané akce.
Mnohé ze zmíněných informací vycházejí z osobních zkušeností autora a rozhodně nepředstavují jediné správné řešení. Máte-li jiné zkušenosti, kupříkladu s ukládání a zálohováním
souborů, a ty se vám osvědčily, držte se jich.
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3 PRÁCE S TEXTEM
RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY
V této kapitole se dozvíte několik podrobností o samotné úpravě dokumentu, vkládání některých základních prvků pomocí menu DIS - Šablona. Budou zde rovněž vysvětleny postupy
při aplikaci stylů, které jsou stěžejní pro práci s textem v této šabloně, zaměříme se především
na styly odstavce.
Vysvětlíme si rozdíl mezi vkládáním textu s formátováním nebo bez a také se podíváme na
různé drobné finesy a klávesové zkratky, jež nám můžou usnadnit život.

CÍLE KAPITOLY
Po prostudování této kapitoly budete umět:
●
●
●

používat základní předdefinované styly šablony,
správně pracovat se styly v dokumentu (vytvářet, upravovat, mazat, aplikovat),
vkládat text formátovaný i neformátovaný a upravovat jej pomocí stylů.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY
text, styly, klávesové zkratky, kopírování a vkládání textu

3.1

Kopírování a vkládaní textu

Je pravděpodobné, že při práci s elektronickými materiály budete chtít využívat kopírování
a následné vložení textu přes schránku přímo do své studijní opory. V souvislosti s tím, důrazně doporučujeme vkládat text jako neformátovaný pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+V.
Dejme tomu, že máte k dispozici již dříve vytvořené elektronické dokumenty (své přednášky ve napsané v MS Wordu nebo informace uložené na vlastní internetové stránce) a chcete je
překopírovat do studijní opory. Váš postup by měl vypadat takto:
●
●
●

otevřete si oba dva dokumenty z/do nichž budete kopírovat,
označte příslušnou pasáž zdrojového textu pomocí myši a zkopírujte ji do schránky
klávesovou zkratkou Ctrl+C,
v cílovém dokumentu umístěte kurzor na požadovanou pozici a stiskněte kombinaci
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●
●

kláves Ctrl+Shift+V,
mělo by se vám objevit podobné okno jako na obrázku 3-1,
v tomto okně si vyberte položku Neformátovaný text a klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 3-1: Vložit neformátovaný text

Oproti klasickému vložení textu zkratkou Ctrl+V má výše zmíněný postup výhodu v tom,
že se do vašeho dokumentu s předem definovanými styly neumístí odstavce obsahující rozličné formátování, které nebude zapadat do šablony.
K ZAPAMATOVÁNÍ 2
Můžete rovněž využít menu DIS – Šablona / Vložit neformátovaný, čímž se vyhnete
oknu na obrázku 3-1.

Jakmile vložíte neformátovaný text, můžete jej začít upravovat pomocí standardních nástrojů a stylů, které jsou pro distanční šablonu připraveny. Budete pracovat pouze s čistým
textem a ušetříte si práci s neustálým opravováním formátování původního zdroje (typ písma,
velikost, řez písma, zarovnání, číslování, barva textu, apod.) na formátování používané v cílovém dokumentu.

3.2

Styly v OpenOffice.org

Základním stavebním kamenem vzhledu dokumentu v programu OpenOffice.org Writer
jsou styly. Ať už se jedná o styly odstavce, znaku, stránky, seznamu či rámce. V následujících
odstavcích se stručně zmíníme o tom, jak styly používat a pracovat s nimi.
3.2.1

Předdefinované styly šablony

Aby se uživatel šablony nemusel lopotit s tvorbou vlastních stylů a abychom zároveň udrželi jednotný vzhled studijních opor napsaných s její pomocí, jsou v základním dokumentu
k dispozici již některé styly připraveny.
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Stisknete-li klávesu F11, zobrazí se vám okno Styly
a formátování (obrázek 3-2), ve kterém si můžete postupně zobrazit:
●
●
●
●
●

Obrázek 3-2: Styly a formátování

Styly odstavce
Znakové styly
Styly rámce
Styly stránky
Styly seznamu

Šablona využívá některé ze základních stylů, kdy se
pouze upraví určité parametry. Například styl odstavce
Nadpis 1 je využíván jako nadpis kapitoly nejvyšší
úrovně, jak bylo původně zamýšleno, ale v šabloně
jsme jej upravili tak, aby nadpis byl vysázen kapitálkami, změnili jsme font a také barvu písma.
Pro některé případy bylo však nutné vytvořit styly vlastní, úplně nové. V rozbalovacím
menu ve spodní části okna Styly a formátování (obrázek 3-2) si můžete vybrat zobrazit tyto
Vlastní styly. Například na následující text v uvozovkách „byl aplikován Znakový styl znakZvyrazneni“.
POZNÁMKA: Hlavní výhoda používání stylů spočívá v oddělení obsahu a formátování
textu. Jestliže budete důsledně používat, například pro označení zvýraznění krátkého textu,
připravený styl znakZvyrazneni, pak při potřebě změnit barvu takového textu provedete jednoduše změnu parametru v uvedeném stylu. Automaticky se změní barva všech textů, na které
byl uvedený styl použit. Kdybyste všechny texty zvýrazňovali tak, že je označíte a kliknete na
ikonu pro kurzívu, museli byste pro globální změnu barvy u těchto textů projít celý dokument
a každý text zvlášť označit a upravit.
Mimochodem, na tento odstavec byl použit styl parPoznamka.
3.2.2

Aplikace stylu

Pro aplikaci stylu na nějaký text nebo objekt v dokumentu se jako nejvhodnější jeví dvě
metody:
1. vybrat si položku z menu DIS – Šablona,
2. zvolit styl přímo v okně Styly a formátování.
Nejčastější operace s formátováním stylů v dokumentu šablony nabízí menu DIS – Šablona.
Styl odstavce
Například vložení nadpisu 3. úrovně spočívá v tom, napsat na nový řádek (přesněji do
nového odstavce) text nadpisu, kurzor ponechat v tomto odstavci umístěný a vybrat položku
DIS – Šablona / Nadpis 3.
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Stejného výsledku dosáhnete, pokud umístíte kurzor do odstavce s textem nadpisu a pak
v okně Styly a formátování (zobrazit si je můžete klávesou F11) dvakrát kliknete na styl odstavce Nadpis 3.
Jste-li na konci odstavce se stylem Nadpis 1, Nadpis 2 nebo Nadpis 3, pak stačí stisknout
klávesu Enter (vložíte tak nový odstavec) a můžete začít psát normálním stylem odstavce,
který má název Tělo textu. Je to proto, že uvedené styly nadpisů jsou nastaveny tak, aby následující odstavec měl nastaven styl Tělo textu.
Znakové styly
Tyto styly slouží k nastavení vlastností jednotlivých znaků nebo i slov v určitém odstavci.
Například tento odstavec je psán stylem „Tělo textu“ a ačkoliv na název stylu byl použit znakový styl znakZvyrazneni, styl odstavce zůstává nezměněn. Pokud se někdy rozhodnete, že
všechny texty se stylem znakZvyrazneni budete chtít změnit, stačí provést úpravu tohoto stylu
tak, jak je naznačeno na obrázku 3-3.
Obrázek 3-3: Úprava znakového stylu

Styly rámce
Styly rámce jsou v šabloně použity například pro ikony, pro poznámky na okraji nebo při
vkládání obrázků.
Styly stránky
Rovněž velice důležité a v šabloně používané styly jsou styly stránky, pokud se podíváte
například do stavového řádku programu OpenOffice.org Writer, tak tam můžete vidět název
stylu aktuální stránky (obrázek 3-4).
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Obrázek 3-4: Styl stránky ve stavovém řádku

Například styl Levá stránka je nastaven tak, aby na další straně následoval styl Pravá
stránka a opačně. Tím se zajistí, že styly stránky se budou pravidelně střídat a my se nemusíme starat o neustálé vkládání stylů na nové stránce.
Styly seznamu
Jedná se o možnost nastavit si číslování nebo odrážky speciálně dle vašich požadavků.
Vlastní styly jsou využívány také při práci s menu DIS – Šablona / Seznamy, kdy jsou navíc
propojeny se stylem odstavce. Povšimněte si na obrázku 3-5, že styl odstavce je na záložce
Číslování propojen se stylem číslování.
Obrázek 3-5: Styl odstavce propojený se stylem seznamu

Pokud napíšete několik nových odstavců, označíte je a přiřadíte jim uvedený styl odstavce,
tak se zároveň každý odstavec stane jednou z položek číslovaného seznamu.
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3.2.3

Použití některých stylů

V této části se pokusíme popsat nejběžnější použití některých stylů, ačkoliv je jejich význam mnohdy zřejmý již z názvu.
Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 – jsou styly určené primárně pro nadpisy jednotlivých úrovní
a již byly v důkladně popsány. Zároveň jsou zahrnuty do automatického číslování kapitol a
proto se v obsahu generují všechny odstavce s tímto stylem.
parNadpisSeznamuTucny – ačkoliv je doporučeno používat nadpisy pouze do 3 úrovně, občas je nutné vytvořit i něco jako nadpis odstavce. Odstavec s tímto stylem se neobjeví v obsahu opory, ale je vysázen tučným písmem, mírně odsazen shora a svázán s následujícím odstavcem tak, aby se nadpis nemohl ocitnout na konci stránky a následující odstavec na začátku
další.
parTecky – je styl odstavce, který má nastaven tabulátor se zarážkou na pozici 16 cm a zarovnáním zprava. Tento styl se hodí v případě, kdy chcete napsat například něco takového:
Počet obyvatel oblasti na km2 .....................................................................................118.000
3.2.4

Vytvoření a úprava stylů

Vytvořit nový styl není nic složitého. Pokud nemáte zobrazeno okno Styly a formátování,
pak stiskněte klávesu F11 a přepněte se do příslušného zobrazení na typ stylů, se kterými
chcete pracovat (horní řada ikonek).
Obrázek 3-6: Přepínání mezi různými typy stylů

Nyní máte dvě možnosti, buďto chcete založit nový styl na nějakém již existujícím a pouze
jej upravit nebo chcete úplně nový styl a změny v něm provedete úplně od začátku sami.
V prvním případě si najděte v seznamu svůj vzorový styl, označte jej a klikněte na něj pravým
tlačítkem myši a z kontextového seznamu (obrázek 3-3) vyberte Nový … .
Na obrázcích 3-3 a 3-5 je vidět seznam možností, které můžete upravovat a nastavovat pro
styly znaků nebo odstavců. Obdobné je to i pro další typy stylů, podrobnější informace naleznete například v [1].

K ZAPAMATOVÁNÍ 3
Důrazně doporučujeme neměnit stávající styly, které jsou v šabloně vytvořeny jako základní, aby nedošlo k porušení předepsaného vzhledu některých povinných prvků. Raději vytvářejte své vlastní nové styly, pokud usoudíte, že ty současné vám nevyhovují.
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3.3

Seznamy podrobněji

Seznamy jsou vlastně samostatné odstavce, na které je aplikován některý ze stylů odstavce.
3.3.1

Nečíslované seznamy - odrážky

Níže je uveden předdefinovaný styl nečíslovaného seznamu parOdrazky01:
●

Položka seznamu
○ Dlouhá položka seznamu,
která bude přesahovat až na
další řádek tak, ...
■ Položka seznamu

Odrážky: pokud umístíte kurzor na začátek
řádku v seznamu a stisknete klávesu TAB, odsadíte danou položku o jednu úroveň níže. Jestliže
stisknete kombinaci kláves SHIFT-TAB, pak posunete položku o úroveň výše. Stejně to funguje
také u číslovaných seznamů.

Program OpenOffice.org Writer umožňuje další
manipulaci se seznamy pomocí menu, které se vám objeví kdykoliv umístíte kurzor do nějakého seznamu 3-7. Práci s tímto menu a jeho jednotlivými položkami doporučujeme vyzkoušet samostatně.
Obrázek 3-7: Odrážky a číslování

3.3.2

Číslované seznamy

V šabloně jsou předdefinovány rovněž styly pro číslované seznamy:
Pro číslované seznamy platí obdobná pravidla a opět jsou níže uvedeny ukázky:
2. Číslování parCislovani01
a) Dlouhá položka seznamu,
která bude přesahovat až na
další řádek tak, …
● Položka seznamu

1. Číslování parCislovani02
● Dlouhá položka seznamu,
která bude přesahovat až na
další řádek tak, …
○ Položka seznamu

a) Číslování parCislovani03
● Dlouhá položka seznamu,
která bude přesahovat až na
další řádek tak, …
○ Položka seznamu

I. Číslování parCislovani04
a) Dlouhá položka seznamu,
která bude přesahovat až na
další řádek tak, …
● Položka seznamu
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Restartovat číslování
Užitečnou vlastností také může být restartování číslování, kdy umístíte kurzor na položku
v seznamu, kde chcete číslovat od začátku a zvolit příslušnou ikonu, na obr. 3-7 je to druhá
zleva. Vkládáte-li velké množství číslovaných seznamů a potřebujete často restartovat, možná
byste chtěli využít zkratkových kláves (viz kap. 3.4).
PRO ZÁJEMCE 2
Seznamy, které jsou předdefinovány v šabloně, je pouze „doporučeno“ používat, nejedná
se o žádné dogma. Pokud má autor potřebu upravit si například styl číslování nebo zarovnání,
může využít bohatých prostředků, které program Writer nabízí. V takovém případě pak vytvořte svůj nový vlastní styl, protože úpravami těch stávajících by mohlo dojít k nechtěným
změnám. Styly jsou mnohdy navzájem propojeny.

3.4

Užitečné klávesové zkratky

Ačkoliv je používání myši zcela běžné a relativně pohodlné, někdy uživatel ocení, že nemusí sundávat ruce s klávesnice a tápat, kde se zrovna nachází jeho myš. Některé klávesové
zkratky jsme si již představili, ale opakování je matkou moudrosti a pár novinek se v níže
uvedené tabulce také najde:
Tabulka 3-1: Seznam základních klávesových zkratek
Zkratka1

Popis

F11

zobrazí/skryje okno Styly a formátování

Ctrl+Shift+V

umožní vložit neformátovaný text ze schránky

Ctrl+F2

zobrazí okno pro vložení odkazů (na obrázky, tabulky, kapitoly)

Ctrl+mezerník
Crtl+Shift+mezerník

vloží nezlomitelnou mezeru (například mezi předložku a slovo,
takže nezůstane tato předložka na konci řádku)

Ctrl+Shift+S

umožní změnit jméno před uložením dokumentu

Ctrl+F10

zobrazí/skryje řídící znaky (pokud chcete při psaní vidět, kde
vám začíná a končí odstavec, kde se nachází tabulátor, apod.)

3.4.1

Zkratkové klávesy pro šablonu – instalace a popis

Pro potřeby rychlé editace a změny stylů bylo vytvořeno několik zkratových kláves pro
nejčastěji používané styly v šabloně. Konfigurační soubor s klávesovými zkratkami je možné
stáhnout na webových stránkách s touto šablonou http://elearning.slu.cz/course/view.php?
id=4 a pak načíst do vašeho programu OpenOffice.org Writer.
Konfigurační soubor si stáhněte například na Plochu počítače, spusťte program OpenOffice.org Writer a otevřete v něm nějaký dokument (třeba i prázdný). Následně vyberte menu
1 znak + ve zkratce znamená, že se příslušné klávesy mají stisknout současně
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Zobrazit / Panely nástrojů / Přizpůsobit..., přepněte se na záložku Klávesnice. Zde zkontrolujte, jestli máte nastaven přepínač na Writer, stiskněte tlačítko Načíst..., najděte na Ploše

příslušný soubor a vyberte jej. Nyní budete moci v programu OOo Writer používat zkratkové
klávesy pro přiřazování různých stylů.
Chcete-li například změnit styl aktuálního odstavce na styl Nadpis 1, pak stačí kurzor
umístit do daného odstavce s textem nadpisu a stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+k.
Tabulka 3-2 představuje seznam klávesových zkratek a jim přiřazených stylů či funkcí:
Tabulka 3-2: Klávesové zkratky a přiřazené styly
Klávesová zkratka

Styl nebo funkce

Ctrl+Shift+t

Tělo textu

Ctrl+Shift+k

Nadpis 1

Ctrl+Shift+l

Nadpis 2

Ctrl+Shift+m

Nadpis 3

Ctrl+Shift+n

parNadpisSeznamu

Ctrl+Shift+q

parCislovani01

Ctrl+Shift+o

parOdrazky01

Ctrl+Shift+g

znakMenuTlacitka

Ctrl+Shift+h

znakZvyrazneni

Ctrl+Shift+c

znakTucne

Ctrl+Shift+z

restartuje číslování seznamu

Je pochopitelné, že vám výše uvedené zkratky nemusí vyhovovat a proto máte možnost nastavit si je sami. V hlavním menu klikněte na odkaz Nástroje / Přizpůsobit ... / Klávesnice
a zde již proveďte přiřazení příslušného stylu, který najdete ve sloupečku Kategorie.
SHRNUTÍ KAPITOLY
V této kapitole jsme si vysvětlili smysl a způsob používání stylů ve vašem dokumentu.
V ideálním případě nebudete muset vytvářet vlastní styly a vystačíte si s těmi stávajícími
v případě opačném není tak velkým problémem vlastní styl založit a používat.
Kromě stylů jsme si také předvedli jak vkládat neformátovaný text ze schránky, aby jste si
jej mohli v dokumentu upravit sami s využitím předdefinovaných možností.
V závěrečné části některým z vás možná přišly k duhu klávesové zkratky, jimiž můžete
rychle provádět některé časté akce bez použití myši.
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4 OBRÁZKY, TABULKY A VZORCE
RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY
Jak už sám název vypovídá, tato kapitola bude věnována vkládání obrázků, tabulek a vzorců do vaší studijní opory. Jedná se o časté úkony a možná právě proto je práce s nimi mnohdy
podceňována. Vkládání některých prvků je v šabloně automatizováno pomocí menu DIS –
Šablona, pro některé se doporučuje používat vestavěných funkcí programu OpenOffice.org
Writer. Vše si ukážeme v následujících odstavcích.

CÍLE KAPITOLY
Po prostudování této kapitoly budete umět:
●
●

vkládat a upravovat obrázky, tabulky a vzorce,
používat pro tyto účely menu DIS – Šablona a kombinovat je s možnostmi programu
OpenOffice.org Writer.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY
vkládání objektů, obrázky, tabulky, vzorce

4.1

Obrázky

Nejprve si uvedeme několik základních informací o obrázcích a práci s nimi v programu
OOo Writer. Vkládat obrázky máte možnost:
●
●
●

ze souboru,
ze schránky,
nakreslit pomocí vestavěných funkcí a panelu nástrojů Malování.

V praxi se osvědčilo vkládání předem připravených obrázků ze souboru (JPG, PNG), což
neznamená, že by jiné způsoby byly nevhodné, ale v následující části se budeme pro jednoduchost zabývat pouze tímto postupem.
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4.1.1

Číslování a popisek obrázku

U některých obrázků, na něž se budete chtít v dalším textu odkazovat, je vhodné používat
číslování a popisek. Pro tyto účely jsou v menu DIS – Šablona / Obrázek volby, které
umožní vložit obrázek zarovnaný doleva, doprava nebo doprostřed.
Ve skutečnosti pokud kliknete na příslušné menu, tak se pouze vloží na pozici odstavce, ve
kterém se nachází kurzor, rámeček a do něj se vepíše popisek Obrázek a jeho číslo ve tvaru
číslo kapitoly – pořadí obrázku v kapitole.
Použijete-li obrázek zarovnaný vlevo nebo vpravo, pak bude vložený rámeček obtékán textem a horní okraj rámu se zarovná s prvním řádkem aktuálního odstavce. Jestliže vložíte pomocí menu DIS – Šablona obrázek zarovnaný doprostřed, měli byste mít nejprve kurzor
umístěný v novém odstavci (prázdném řádku), protože rámec se zarovná doprostřed stránky
a textem nebude obtékán. To lze doporučit například u větších obrázků, které zabírají více než
2/3 šířky stránky.
Jestliže jste již vložili rámec se základním textem a číslem, tak dopište popisek svého obrázku (za dvojtečku).
Nyní prostřednictvím menu Vložit / Obrázek / Ze souboru … najdeme na disku obrázek
a vložíme jej. Pakliže se držíte navržené struktury složek šablony (kap. 2.3.1), měli byste
všechny použité obrázky udržovat na jednom místě a nemusíte je tak dlouho hledat.
Pokud jsme obrázek vložili, pravděpodobně se jeho velikost přizpůsobila rámci, ve kterém
se nachází. Nyní již musíme samostatně upravit velikost nejprve obrázku a následně i rámce
tak, aby nám vyhovovala. Postupujte dle návodu na obrázku 4-1.
Obrázek 4-1: Úprava velikosti obrázku a rámce

Po vložení je obrázek zpravidla označen (zelené čtverečky na obvodu) – krok 1., stiskněte
klávesu Shift a držte ji stisknutou, zatímco uchopíte myší (stisk levého tlačítka) jeden z rohů
obrázku a tažením měníte velikost – krok 2. Stisknutá klávesa Shift zajistí, že se bude současně měnit šířka i výška a poměr stran zůstane zachován.
Velikost obrázku jsme změnili, ale velikost rámce zatím nikoliv. Klikněte na šedý okraj
rámce a tím jej označte – krok 3. Někdy je nutné kliknout myší nejprve někam do textu a pak
až na rámec. Nyní stačí uchopit myší opět jeden z rohů (zelných čtverečků) a přizpůsobit velikost rámečku obrázku tak, aby se do něj vešel – krok 4.
Text obtéká rámeček a nikoliv obrázek, proto je nutné aby obrázek byl celý v rámečku
a nezakrýval například část textu, jako je tomu v kroku 4. na obrázku 4-1.
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4.1.2

Obrázek bez popisku

V některých případech nepotřebujete u obrázku vkládat popisek a číslování a někdy je
dokonce nutné vložit obrázek přímo do řádku textu. Potom se neobejdete bez znalosti ovládání vestavěných funkcí programu OpenOffice.org Writer. Obrázek se i v takovém případě
vloží pomocí menu Vložit / Obrázek / Ze souboru …, ale pro další úpravy je nutné kliknout
na něj pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolit položku Obrázek a v ní provádět
potřebné změny (obr. 4-2).
Obrázek 4-2: Kontextové menu Obrázek

Popis parametrů vloženého obrázku a jejich nastavení je nad rámec této příručky a pro
bližší seznámení doporučujeme prostudovat například [1].

4.2

Tabulky

Pro vkládání tabulek nepřináší šablona žádné speciální
Obrázek 4-3: Vložit tabulku
menu nebo volbu, kterou byste měli využívat. Stačí jednoduše
vložit tabulku, například pomocí menu Tabulka / Vložit …
(zkratková klávesa Ctrl+F12), případně pro rychlé vytvoření
tabulky stačí kliknout na ikonu a vybrat myší počet řádku
a sloupců (obrázek 4-3).
Další úpravu tabulky je možné provádět změnami vlastností tabulky, k nimž se dostanete např. přes kontextové menu
(klikněte pravým tlačítkem na tabulku a vyberte položku
Tabulka...).
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4.2.1

Popisek tabulky

Vložení popisku tabulky je opět jednoduchá akce, která spočívá v tom, kliknout pravým
tlačítkem myši na tabulku a vybrat položku Popisek... z kontextového menu. V ideálním případě budou hodnoty v okně s popiskem již správně nastaveny a vy pouze do políčka vyplníte
popisek dané tabulky.
Tabulka 4-1: Popisek tabulky
Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Doporučujeme před tabulku vložit prázdný odstavec, který ji vizuálně oddělí od textu
v předcházejícím odstavci. Popisek tabulky by měl být automaticky v šabloně nastaven tak,
aby obsahoval text Tabulka a číslování ve formátu číslo kapitoly – číslo tabulky v dané kapitole. Popisek by se měl umísťovat pod tabulku a být zarovnán doprava.
4.2.2

Tabulka vedle textu

Tabulka 4-2: Malá tabulka
Zboží

ks

hrušky

4

jablka

2

švestky

3

Celkem

9

Jestliže se rozhodnete pro vložení tabulky nikoliv přes
celou šířku stránky, ale například vedle textu, pak k tomu
využijte textový rámec. Vložte jej pomocí menu Vložit / Rámec..., umístěte do něj kurzor a následné i tabulku
(Ctrl+F12).
Obdobně jako u obrázků pak budete schopni změnit šířku
rámce pro tabulku tažením myši za některý ze zelených
čtverečků rámce. Je-li tabulka v rámci nastavena tak, aby
její šířka byla automatická, pak se bude řídit šířkou rámce.

Zdroj: http://tabulky.cz

Chcete-li k tabulce také uvést zdroj, odkud pocházejí
data, pak jej vložte pod tabulku, přičemž styl textu použijte stejný jako pro popisek nad ní, viz
tabulka 4-2.
4.2.3

Vkládání dat do tabulky z jiných programů

Občas dojde k tomu, že potřebujete do textového dokumentu, jako je šablona, vložit tabulková data, připravená v jiném programu (MS Excel, OOo Calc, apod.). Na základě vlastních
zkušenosti doporučujeme vložit zkopírovaná data z tabulkového listu jako neformátovaný text
(pomocí Ctrl+Shift+V), potom vložené řádky označit myší a zvolit položku menu Tabulka /
Převést / Text->Tabulka. S takto vytvořenou tabulkou pak lze provádět další úpravy, přičemž
do našeho dokumentu nebudou kromě čistých dat umístěny další formátovací značky, styly a
jiné nežádoucí prvky, jako by se stalo při jednoduchém vložení zkratkou Ctrl+V.
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4.2.4

Plovoucí menu Tabulka

Umístíte-li kurzor někam do libovolné tabulky v programu OpenOffice.org Writer, pak se
vám automaticky zobrazí také speciální nabídka pro práci s tabulkou (toolbar) – obrázek .
Jestliže se vám toto menu nezobrazilo, pak jej explicitně povolte v menu Zobrazit / Panely
nástrojů … / Tabulka.
Obrázek 4-4: Panel nástrojů Tabulka

Tento panel nástrojů lze pomocí myši ukotvit do některé ze stran programu nebo jej můžete
nechat volně „plavat“ na ploše. Rovněž existuje možnost tažením za některý z rohů plovoucího panelu změnit jeho velikost, čímž se ikony v něm přeuspořádají.
Jeho hlavní výhodou je především dostupnost základních operací s tabulkami pomocí tlačítek na panelu. Jestliže například chcete rychle přidat nebo odstranit řádek či sloupec, stačí do
něj umístit kurzor a vybrat (intuitivně) jednu zvolenou ikonu. Stejně tak ohraničení tabulky,
slučování buněk, abecední řazení a další funkce, jejichž průzkum už ponecháme na aktivitě
každého uživatele.

4.3

Matematické vzorce a vztahy

V odborné literatuře se často využívá vkládání a číslování vzorců, uživatelé šablony pro
psaní distančních textů mohou prostřednictvím menu DIS – Šablona / Vzorec rovněž této
možnosti využít.

∑ ab =  c−2
d3

(4-1)

S uvedenou volbou se vloží tabulka bez viditelného okraje, kde v levém, širším, sloupci je
umístěn objekt typu vzorec a v pravém sloupci je automaticky vloženo číslo vzorce ve tvaru
číslo kapitoly – číslo vzorce v dané kapitole.
Pro psaní matematických vztahů se v programu OpenOffice.org Writer používá kombinace
textového a grafického módu. Pokud dvakrát kliknete na objekt typu vzorec, objeví se v dolní
části obrazovky pole s textovým zápisem vzorce (formát je převzatý z programu TeX) a zároveň se uživateli nabídne okno Výběr s možností vkládat speciální matematické symboly
myší.
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Obrázek 4-5: Úprava vzorce

Jestliže se vám okno Výběr nezobrazilo, klikněte na menu Zobrazit / Výběr. Na obrázku
4-5 můžete vidět vše podstatné:
●
●

●

ve spodní části textové okno, kde je zobrazen TeX zápis vzorce,
otevřené okno Výběr, kde v horní části (nad čarou) si vždy vyberete skupinu
symbolů, které chcete zobrazit ve spodní části a po kliknutí na jeden z těch dolních
symbolů se na místo kurzoru ve vzorci vloží (suma, zlomek, odmocnina, integrál,
apod.),
v červeném rámečku je umístěn (pro přehlednost) výsledný vzorec tak, jak se
zobrazuje uživateli v dokumentu.

PRO ZÁJEMCE 3
Pro ty, kteří ovládají TeX zápis matematických vztahů bude možná jednodušší vkládat přímo text do příslušného editoru v dolní části obrazovky, většina spíše využije možností vkládat
znaky pouze myší.
Pokročilí uživatelé, kteří si však nepamatují všechny názvy TeX příkazů (případ autora),
mohou oba přístupy kombinovat. Nezapamatovatelnou zkratku matematického symbolu
vložíte pomocí okna Výběr a myši a zbytek (proměnné, znaménka, čísla, …) vepíšete do okna
textového módu.

V souvislosti se vkládáním vzorců je nutné upozornit na určitou prodlevu při zobrazování
výsledného vzorce v dokumentu. Když v textovém módu vložíte napíšete nějaký TeX zápis,
tak vždy chvíli trvá (cca 1 sekundu), než se tato změna projeví i ve zobrazení samotného vzorce. Totéž platí i pro změny provedené v okně Výběr, doporučujeme proto trpělivost.
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4.3.1

Vzorec v řádku s textem

Vzorce lze pochopitelně také vložit přímo do řádku, tyto už nejsou číslovány a pokud
umístíte kurzor na požadované místo, pak stačí v menu vybrat Vložit / Objekt / Vzorec a vepsat jej: ab /c . Uvědomte si však, že například zlomky zapsané do řádku mohou narušit
celkový vzhled odstavce, proto používejte tento způsob sázení vzorců s citem.
SHRNUTÍ KAPITOLY
V této kapitole jsme si probrali základy týkající se vkládání obrázků, tabulek a vzorců.
Doufám, že informace zde uvedené pro vás byly přínosem a budete se jimi řídit i při práci
s tímto typem objektů.
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5 DISTANČNÍ PRVKY
RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY
Prvky, jako je například tento Rychlý náhled kapitoly, představují základní stavební kameny studijních textů určených pro „distanční studium“, proto jsou zde nazývány distančními
prvky. Některé z prvků se objevují povinně v každé kapitole, některé budete používat pouze
občas a jiné vůbec. V následujících odstavcích vás však seznámíme se všemi distančními
prvky, které šablona v současnosti nabízí.

CÍLE KAPITOLY
Po prostudování této kapitoly budete umět:
●
●
●

vkládat a odstraňovat distanční grafické prvky,
rozlišovat prvky povinné od nepovinných,
chápat význam a použití konkrétních prvků.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY
distanční prvky

Studenti většinou přivítají, že mohou různé předměty studovat v prostředí jim známém.
Proto v existuje snaha poskytovat studijní materiály unifikovaného vzhledu a proto také
vznikla tato šablona. Interaktivní vkládání grafických distančních prvků pomocí menu DIS –
Šablona představuje zjednodušení práce pro autory, kteří se tak mohou soustředit na obsah
a o formu se starají definované makro funkce v dokumentu.
Následující podkapitoly budou vyplněny především jednotlivými distančními prvky, kdy
každý u každého z nich bude popsán jeho význam a případně i předveden způsob použití.
Podkapitoly budou oddělovat skupiny distančních prvků dle jejich tématického zaměření, které je mj. zvýrazněno také barvou ikon a textu v nadpisu.

5.1

Vkládání a odstraňování distančních prvků

Ještě než se pustíme do samotného popisu jednotlivých prvků, je nutné si představit způsob, jak prvky vkládat, odstraňovat, jak s nimi pracovat a stručně si popsat jejich stavební
strukturu.
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5.1.1

Struktura grafického distančního prvku

Bude-li uživatel vědět, z čeho se takový prvek skládá, bude pro něj díky tomu snazší naučit
se s ním pracovat. V kapitole 3.2, věnované práci se styly, jsme si popsali základní filozofii
stylů a rovněž distanční studijní prvky, používané v šabloně pro OpenOffice.org Writer jsou
založeny na stylech odstavců.
Obrázek 5-1: Distanční prvek Klíčová slova

Na obrázku 5-1 je znázorněn takový klasický představitel distančního prvku, který se většinou skládá ze čtyř podstatných částí: ze tří odstavců (každý má jiný styl) a ikony, která je
umístěna v okraji stránky.
Rozbor součástí grafického prvku:
●

●

●

5.1.2

První odstavec, někdy nepřesně označován jako řádek, je tvořen nadpisem
příslušného prvku, na nějž byl aplikován některý z vlastních stylů odstavce, na obr.
5-1 je to styl parCervena. Po aplikaci uvedeného stylu se nejenom změní barva
v daném odstavci, ale také se upraví jeho velikost, řez, font, zarovnání a další
vlastnosti. Příslušný odstavec bude orámován pro zvýraznění a tok textu se nastaví
tak, aby následující odstavec měl styl Tělo textu a aby se oba odstavce vždy
nacházely společně na jedné stránce (ať se nezobrazí barevný nadpis na jedné straně
a text v dalším odstavci na straně následující).
Druhý odstavec se stylem Tělo textu je běžný styl odstavce (Tělo textu). Aby byl
obsah distančního prvku dostatečně odlišen od okolního textu, je jeho konec
vyznačen odstavcem se stylem parUkonceniPrvkuCerveny (nebo jiným podle barvy).
Ikona, která je vložena do okraje stránky, má za úkol zlepšit vizuální orientaci
čtenáře a tvoří tak určité záchytné body při studiu opory. Pokud vložíte pomocí menu
DIS – Šablona nějaký distanční prvek s ikonou, pak je tato ukotvena k prvnímu
odstavci pod nadpisem a je zarovnána tak, aby byla umístěna vždy do vnějšího
okraje stránky (automaticky se střídá levý a pravý) a vertikálně na pozici odstavce
s nadpisem. Zároveň je u ikony zablokována možnost přesouvat ji, měnit velikost,
nebo ji editovat. Ve skutečnosti je ikona tvořena prázdným textovým rámcem, který
má nastaveno pozadí s obrázkem ikony.
Vložení distančního prvku

Ačkoli je pochopitelně možné pracně prvek vytvořit (viz postup uvedený v kapitole 2.4),
šablona vám umožní vložit prvek automaticky. Doporučujeme přidat nejprve alespoň dva
prázdné odstavce normálního stylu (Tělo textu) a umístit kurzor na první z nich. V menu DIS
– Šablona vyberte buďto prvek kapitoly nebo některý z dalších prvků, čímž se na pozici
kurzoru vloží.
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Do odstavce s nadpisem ve většině případů není nutné nijak zasahovat, text se vloží automaticky a případné číslování rovněž. Dále se již nemusíte o nic starat i v případě, že je číslovaný prvek přesunut na jiné místo v dokumentu, přečíslování za vás provede program
OpenOffice.org Writer.
Vy pouze umístíte kurzor do odstavce pod nadpisem a začnete psát svůj text. Zde si dovolím opět upozornit na to, abyste vkládali seznamy (číslované i nečíslované) pomocí menu DIS
– Šablona a drželi se tak jednotného vzhledu.

Obrázek 5-2: Prázdný odstavec před a za distančními prvky
5.1.3

Smazání distančního prvku

Rozhodnete-li se vložený prvek odstranit, označte myší nejenom prvek, ale také řádek nad
až po odstavec označující konec prvku, jak ukazuje obrázek 5-3. Potom stiskněte klávesu Delete.
Obrázek 5-3: Označení prvku pro smazání

Jenom takovým způsobem se vám podaří odstranit celý prvek a smazat v něm použité styly
a připojenou ikonu.
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5.1.4

Editace prvků

Nezkušenému uživateli může způsobit problémy i editace obsahu prvků. Na seznamu dole
je uveden přehled některých problémů a způsoby jejich řešení:
●

●

●

●
●

Pokud se vám nechtěně podaří změnit styl odstavce s nadpisem daného prvku, pak
stačí umístit do odstavce kurzor, najít příslušný styl odstavce v okně Styly a formátování a dvakrát na něj kliknout. Styly pro nadpisy distančních prvků mají tyto názvy:
○ parCervena
○ parModra
○ parOranzova
○ parZelena
Jako v předchozím bodě pro odstavec s nadpisem, platí totéž i pro odstavec s ukončovacím znakem distančního prvku. V takovém případě ale aplikujete styl odstavce:
○ parUkonceniPrvkuCerveny
○ parUkonceniPrvkuModry
○ parUkonceniPrvkuOanzovy
○ parUkonceniPrvkuZeleny
Ikona je od začátku ukotvena k prvnímu odstavci pod nadpisem, jestliže tento odstavec smažete, pak se ukotvení ikony přesune o řádek výše k odstavci s nadpisem,
tím se také posune umístění ikony. Pak doporučujeme stisknout kombinaci kláves
Ctrl+Z nebo ikonu pro krok zpět a provést zamýšlenou akci jiným způsobem, aby nedošlo k nechtěnému posunu ikony.
Jestliže jste si zapomněli nechat volný odstavec za ukončovacím odstavcemdistančního prvku, můžete jej vložit stisknutím klávesy Enter.
Pokud potřebujete vložit před distanční prvek volný řádek, umístěte kurzor na začátek nadpisu, stiskněte Enter, přesuňte kurzor do vzniklého řádku nad nadpisem
a aplikujte normální styl odstavce Tělo textu.

POZNÁMKA: Pochopitelně existují i jiné postupy, než jenom ty uvedené v seznamu, kterými dosáhnete stejného cíle Jestliže vám vyhovují více a fungují, nebojte se jich využívat.

5.2

Prvky kapitoly a informační

Nejprve bude představena skupina distančních prvků, které jsou standardní a některé i povinné v každé kapitole. K nim pak přidáme prvky, sloužící především pro předávání doplňkových informací. Pro tyto prvky byla zvolena tmavě červená barva nadpisů a ikon.
5.2.1

Rychlý náhled kapitoly

Jako vůbec první text pod nadpisem kapitoly nejvyšší úrovně „musí“ být umístěn tento
prvek. Patří mezi povinné prvky a po vložení prostřednictvím menu DIS – Šablona se do šedého odstavce vepíše jedna krátká věta, která charakterizuje, co by mělo být obsahem prvku
Rychlý náhled kapitoly.
46

5 DISTANČNÍ PRVKY
V některých případech je text z tohoto prvku využíván při tvorbě on-line kurzů, kdy se vytvářejí na základě kapitol tématické celky a rychlý náhled slouží jako takový „úvodník“.
RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY
Jeden odstavec výstižně popisující, co bude náplní této kapitoly.

5.2.2

Cíle kapitoly

Opět se jedná o povinný prvek, který vložíte bezprostředně za Rychlý náhled kapitoly. Nezapomeňte mezi prvky nechat jeden prázdný odstavec!
Obsahem prvku bude krátký bodový seznam toho, co se čtenáři v kapitole dozví, naučí
nebo co budou po jejím prostudování umět. Měl by být zdůvodněním, proč by si měli tuto
část prostudovat.
Po vložení prvku Cíle kapitoly máte k dispozici jednoduchou strukturu, kterou pouze
upravíte a vyplníte svým obsahem.
CÍLE KAPITOLY
Po prostudování této kapitoly budete umět:
●
●

5.2.3

zde krátce uveďte 2 nebo 3 body toho,
co se čtenáři této kapitoly naučí.

Čas potřebný ke studiu

Jak uvádí standardní text v těle prvku Čas potřebný ke studiu, u některých studentů může
být informace o předpokládané době studia demotivující. Nebudou-li studenti schopni prostudovat látku za uvedený čas, mohou s rostoucím časovým skluzem ztrácet chuť a elán do dalšího studia.
Mějme na paměti, že distančně studující jsou po většinu studia sami a smyslem takto psané
studijní opory, má být ona „opora ve studiu“.
Prvek není povinný a pokud se jej rozhodnete nepoužívat, pak to dodržujte v rámci celého
textu. Jestliže jej naopak budete chtít uvádět, umísťujte jej okamžitě za prvek Cíle kapitoly.
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU
Tento prvek není povinný, někdy je považován za demotivující.
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5.2.4

Klíčová slova kapitoly

Už bylo zmíněno ve stati o Rychlém náhledu kapitoly, že někdy se distanční studijní text
stává podkladem pro tvorbu on-line kurzů a ty mohou být rozdělovány do samostatných tématických celků podle kapitol.
V některých situacích je možné používat kapitoly jako nezávislé studijní moduly
a odkazovat se na ně i z jiných textů, nebo je vkládat do tzv. digitálních knihoven jako elektronické objekty. Vyhledávání takových objektů se pak často děje právě na základě klíčových
slov a z tohoto důvodu doporučujeme vkládat uvedený prvek a vyplňovat jej.
KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY

5.2.5

Shrnutí kapitoly

Další povinný prvek, který je uváděn vždy jako poslední v kapitole. V mnohém se podobá
prvku Rychlý náhled do kapitoly, ovšem z pohledu absolvovaného studia. Autor zde může
uvést nejenom, co v kapitole bylo probráno, ale také co čeká v kapitolách následujících a jaké
jsou zde souvislosti.
Někdy se uvádí, že dobře napsané shrnutí může být přínosnější než celá kapitola. S rozsahem shrnutí to nepřehánějte, není smyslem přepsat do něj větší část látky kapitoly.
SHRNUTÍ KAPITOLY

POZNÁMKA: Právě probrané distanční prvky byly uvedeny v pořadí v jakém by se měly
v rámci kapitoly vyskytovat. Pokud si prohlédnete menu DIS – Šablona / Prvky kapitoly,
uvidíte, že i v něm jsou prvky takto seřazeny. Při jejich vkládání za nadpis kapitoly proto stačí
jen postupovat podle seznamu a samozřejmě shrnutí uvést až na konec kapitoly.
5.2.6

Průvodce studiem

Průvodce studiem je první z tzv. informačních prvků a patří mezi volitelné. Obecně se doporučuje vkládat je vždy na místě, kde byste v klasické výuce jako pedagog, chtěli vložit nějakou osobní zkušenost, připomínku, povzbuzení. Průvodce studiem má být náhradou lidského
přístupu ke studentům, máte to být „vy sami“.
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PRŮVODCE STUDIEM 1

5.2.7

Průvodce textem

Pro doplnění výkladu, udržení pozornosti studenta je možné použít i tento druh podnětu.
PRŮVODCE TEXTEM

5.2.8

Námět na tutoriál

Na společných setkání studentů a tutorů, kterým se říká tutoriály, se nepřednáší. Z toho vyplývá, že studující by měli přijít na tutoriál již připraveni a k tomu může sloužit právě tento
prvek. Zde je možné navrhnout témata, kterými byste se společně se studenty mohli zabývat.
Tímto způsobem je možné omezit předejít improvizacím a dosáhnout hladšího průběhu tutoriálu.
NÁMĚT NA TUTORIÁL

5.2.9

Nezapomeňte na odpočinek

Odborníci na pedagogiku doporučují zařazení „teplého lidského slova“ do odborného textu. Názory na to mohou být různé, ovšem šablona tento nepovinný prvek nabízí k dispozici v
menu DIS – Šablona / Další prvky.
NEZAPOMEŇTE NA ODPOČINEK
Udělali jste kus dobré práce, nyní si můžete dát kávu nebo si zajít na procházku. Až si odpočinete a načerpáte nové síly, čekají vás pasáže, ve kterých si ukážeme …
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5.3

Výkladové distanční prvky

Většina následujících značek nepotřebuje další doprovodný komentář a proto u některých
z nich budou pouze vloženy ukázky distančního prvku, případně i se vzorovým vyplněním.
5.3.1

Definice

DEFINICE 5-1
Práce zdroje je energií magnetického pole cívky. Při zániku proudu a zániku pole se stejná
energie vrací zpět do zdroje. Platí
1
W = A= L1 I 2
2

(5-1)

což je energetická definice vlastní indukčnosti.

5.3.2

Věta

VĚTA 5-1
Bartlettova věta. Každý pasivní dvojbran složený ze dvou zrcadlově stejných polovin lze
nahradit souměrným článkem X, v němž Z 1 je rovno vstupní komplexní impedanci poloviny daného dvojbranu nakrátko a Z 2 je rovno vstupní komplexní impedanci poloviny daného dvojbranu naprázdno.

5.3.3

K zapamatování

Chcete-li zdůraznit, že následující informace je velice důležitá, neváhejte použít k tomu určený prvek. Pokud máte v úmyslu pouze něco „poznamenat“, využijte prvku Poznámka, který
je rovněž k dosažení z menu DIS – Šablona.
K ZAPAMATOVÁNÍ 4
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5.3.4

Řešená úloha

ŘEŠENÁ ÚLOHA 5-1
Zadání: Vypočítejte objem válce o průměru podstavy 52cm a výšce 0,38m. Dále určete
objem kvádru o délkách jednotlivých stran a = 3m, b = 2,5m a c=1,8m.
Řešení: Začněme tedy od začátku a vypočítejme objem válce. Pro objem tohoto tělesa lze
aplikovat jednoduchý a známý vztah:
2

V = r v
kde:

(5-2)

π – Ludolfovo číslo = 3,14,
r – poloměr kruhové podstavy,
v – výška stěny válce.

Po dosazení
2

V =3,14⋅0,52 ⋅0,38=0,3226 m

3

.

(5-3)

Nyní spočtěme objem kvádru
V =abc=3⋅2,5⋅1,8=13,5 m

3

(5-4)

„Objem zadaného válce činí 0,3226 m3 a objem kvádru je 13,5m3.

5.3.5

Případová studie

PŘÍPADOVÁ STUDIE

5.4

Testovací a kontrolní prvky

Jedno z doporučení pro tvorbu distančních textů praví, že nejlépe na konci každé kapitoly,
nebo i v jejím průběhu, by měly být vloženy aktivizační prvky jako jsou testy, kvízy, úkoly ke
splnění.
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Často se doporučuje, aby byla v kapitole vložena, kromě teorie, například jedna řešená úloha a na jejím konci vysvětlená látka otestována sadou úkolů nebo testů. Samozřejmě by
k těmto testům mělo být k dispozici také řešení a případně i vysvětlení.
Šablona nabízí například níže uvedené prvky, vyberte si ty, které budou nejvíce vyhovovat
vašim požadavkům.
5.4.1

Kontrolní otázka

Lze ji vkládat kdykoliv v průběhu kapitoly, abyste umožnili čtenářům ověřit, co si pamatují
z probrané tématiky.
KONTROLNÍ OTÁZKA 1

5.4.2

Korespondenční úkol

V on-line kurzech se tato úloha často transformuje do formy, kdy je studentem odevzdáváno vypracované zadání jako elektronický soubor zaslaný mailem, nebo odevzdaný do
některého z výukových prostředí.
KORESPONDENČNÍ ÚKOL 1

5.4.3

Samostatný úkol

Je částečně podobný Korespondenčnímu úkolu, používejte jej v případě, kdy budete chtít
zdůraznit nutnost vypracování úkolu bez pomoci ostatních.
SAMOSTATNÝ ÚKOL 1

5.4.4

Otázky

Tento distanční prvek je možno využít pro většinu zadání, nejčastěji se do něj vkládají seznamy testových otázek a do dalšího prvku Odpovědi pak řešení.
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OTÁZKY

5.4.5

Odpovědi

Jak již bylo naznačeno, prvky Otázky a Odpovědi se často používají ve dvojici, není to
však pravidlem ani povinností. V některých případech je vhodné zajistit, aby se oba spolu
související prvky nenacházely na stejné straně. Čtenářův pohled pak nebude „sváděn“ k nahlédnutí do Odpovědí.
ODPOVĚDI

5.5
5.5.1

Prvky k zamyšlení a dalšímu studiu
Další zdroje

Tento prvek může být využíván jako místo, kde bude uváděna další doporučená literatura
nebo jiné zdroje vhodné k prostudování. Stejný prvek se nachází na jedné z posledních stran
studijní opory jako povinný, ale je možné uvádět Další zdroje třeba na konci každé kapitoly.
Prvek najdete v menu DIS – Šablona / Další prvky / Literatura.
DALŠÍ ZDROJE

5.5.2

Pro zájemce

Další nepovinný prvek, sloužící ke vkládání různých zajímavostí, které nemusí být vyžadovanou součástí studia, ale mohou oživit výklad.
PRO ZÁJEMCE 4
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5.5.3

Úkol k zamyšlení

Občas neuškodí upozornit studující na něco zajímavého nebo důležitého, co by nejspíš
snadno přehlédli a nad čím je vhodné se pozastavit a zapřemýšlet. Může se jednat třeba o nadstandardní úkol, jehož cílem nebude něco spočítat, stanovit, apod., ale například si promyslet
zadané téma, problém a v emailové diskuzi (chat, diskuzní fórum, …) s tutorem probrat.
ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 1

5.6

Prvky, které se jinam nevešly

Výše zmíněné skupiny prvků, mají podobnou strukturu a způsob práce s nimi je rovněž
podobný. V této podkapitole jsou pak uvedeny ještě zbývající prvky, které mohou rovněž přijít vhod, ale nezapadají do žádné z předchozích skupin.
5.6.1

Marginálie

Marginálie, nebo spíš textové poznámky na okraji textu, slouží jako další forma zvýraznění
určité informace, kterou by v odstavcích textu bylo jinak možné snadno přehlédnout nebo
bychom je museli zvýrazňovat jiným písmem, apod.
Marginálie se vkládají tak, že se umístí kurzor do odstavce, k jehož začátku chceme poznámku vložit a pak vybereme v menu DIS – Šablona / Marginálie. K příslušnému odstavci
se ukotví textový rámec a do něj se vepíše úvodní text, který autor pouze nahradí svým vlastním textem.
Editace marginálií

Pokud se bude celý odstavec posouvat, tak se marginálie bude posouvat spolu s ním. Jestliže odstavec smažete (vyberte přitom i odstavec nad ním a pod ním), smaže se také poznámka
v okraji. Samostatně můžete poznámku smazat také tím, že ji myší označíte (kliknete levým
tlačítkem na její šedé orámování) a stisknete klávesu Delete.
Samozřejmě se marginálie umísťují vždy do vnějšího okraje a z pohledu autora se střídá
strana podle toho, jestli se jedná o levou nebo pravou stránku knihy.
5.6.2

Poznámka

V některých případech je požadováno vložit do textu nějaké upozornění, ale není kvůli
tomu nutné vkládat přímo nějaký výrazný distanční prvek včetně ikony a šedého pozadí odstavce.
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POZNÁMKA: Přesně pro takové drobné zvýraznění je určen prvek Poznámka, který
vlastně pouze aplikuje styl parPoznamka a na začátek odstavce ještě vloží příslušný text.
Jednoduše umístěte kurzor do volného odstavce a vyberte menu DIS – Šablona / Poznámka.
Není od věci i zde nechávat volný řádek před a za tímto prvkem, pro větší přehlednost.
Pokud chcete prvek použít na již napsaný odstavec, tak nezapomeňte umístit kurzor nejprve
na samotný začátek odstavce.
5.6.3

Poznámka pod čarou

V odborné literatuře se občas využívá tzv. poznámky pod čarou. I v programu OpenOffice.org Writer je tato funkce k dispozici. Umístěte kurzor za slovo2, k němuž chcete vložit poznámku a z menu vyberte položku Vložit / Poznámka pod čarou … . Díky tomu se za dané
slovo vloží pořadové číslo poznámky a do patičky stránky se přidá čára, číslo a k němu vyplní
autor svou poznámku.
Různé způsoby nastavení pro poznámky a vysvětlivky jsou popsány například v [1] nebo
také v nápovědě programu OpenOffice.org Writer.
SHRNUTÍ KAPITOLY
Nyní už je vám jasný rozdíl mezi jednotlivými distančními prvky a snad z textu také jasně
vyplývá, kdy a kde případné prvky použít, jsou-li povinné nebo volitelné, apod.
Smyslem však není používat tyto prvky za každou cenu, kde to jen půjde, to bude plně záležet na autorovi. Ten by se však měl při psaní distančního textu snažit vcítit do situace budoucího čtenáře opory, kterak se snaží osvojit si a pochopit probíranou látku za pomocí samostudia. Dokážete-li odhadnout potřeby takového studenta, určitě pak budete snáze schopni
rozhodovat o použití příslušných distančních prvků.

2 Toto je poznámka pod čarou.
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6 RADY A NÁVODY ZÁVĚREM
RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY
Je téměř jisté, že v příručce nenajdete řešení na úplně všechny problémy, které vás při práci
se šablonou mohou potkat. Poslední kapitola je věnována tomu, jak se popasovat alespoň s
některými zádrhely, na něž již dříve někdo narazil. Také se zde objeví informace o postupech
a akcích, které úplně nesouvisí s tvorbou distančních textů, ale často jsou vyžadovány.

CÍLE KAPITOLY
Po prostudování této kapitoly budete umět:
●
●
●
●
●

vytvářet odkazy na kapitoly, vkládat reference na obrázky, vzorce a tabulky,
vložit stránku orientovanou na šířku,
zobrazovat náhled opory a tisknout ji,
konvertovat soubor do PDF formátu,
obnovovat soubor po pádu aplikace.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY
křížové odkazy, orientace stránky, tisk, náhled tisku, pád programu, obnova souboru

6.1

Křížové odkazy

Jak už bylo zmíněno v první kapitole, mnohdy oceníte možnost odkazovat se na vložené
obrázky, tabulky, vzorce a jiné číslované objekty.
6.1.1

Vložit odkaz na obrázek

Umístěte kurzor do textu, kam chcete vložit odkaz například na obrázek 3-6, vyberte menu
Vložit / Křížový odkaz … a přepněte se na záložku Odkazy (nebo stiskněte kombinaci kláves
Ctrl+F2). Objeví se vám okno jako na obrázku 6-1.
V levém sloupci Typ vyberte Obrázek, v prostředním sloupci Výběr zvolte obrázek na který chcete odkazovat, ve sloupci Formát si vyberte položku Číslování a stiskněte tlačítko
Vložit. Na aktuální pozici kurzoru se vloží číslo příslušného obrázku.
Obdobným způsobem byste postupovali, při vkládání referencí na tabulky, vzorce, aj.
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Obrázek 6-1: Vložit křížový odkaz

6.1.2

Nastavit vlastní odkaz

Jestliže chcete vytvořit interaktivní odkaz například na kapitolu, pak jej musíte sami nastavit. Doporučujeme označit například nadpis kapitoly myší, potom vyvolat okno jako na obrázku 6-1 a přepnout se na kartě Odkazy ve sloupci Typ na položku Nastavit odkaz.
Do pole Název vepište pojmenování vašeho odkazu (doporučujeme bez diakritiky, mezer
a dostatečně popisně) a klikněte na tlačítko Vložit. Nyní přesuňte kurzor v textu tam, kde
chcete mít vloženo číslo kapitoly ve formě odkazu a opět v okně Pole (obr. 6-1) se přepněte
na položku Vložit referenci. Najděte svůj nově vytvořený odkaz ve sloupci Výběr, označte
jej a ve sloupci Formát dvakrát klikněte na položku Číslování.

6.2

Orientace stránky na šířku

K ZAPAMATOVÁNÍ 5
Pokud nemusíte, nedělejte to.

Samozřejmě, že je možné vložit stránku orientovanou na šířku, ale v dokumentu, který rozlišuje levou a pravou stránku a navíc má nastavené odlišné záhlaví a zápatí pro sudé a liché,
není řešení zrovna triviální.
Níže bude naznačen postup pro vložení stránky s orientací na šířku, která nemá nastaveno
žádné záhlaví a zápatí. V šabloně jsou definovány dva styly: „Levá stránka – Landscape“
a „Pravá stránka – Landscape“.
Pokud jste rozhodnuti použít stránku orientovanou na šířku, tak umístěte kurzor do odstavce, kde bude provedeno zalomení na novou stranu s danou orientací. Pokud jste kurzor
57

Distanční studijní texty v OpenOffice.org, Petr Korviny
umístili, potom vyberte menu Vložit / Ruční zalomení … a objeví se vám okno jako na obrázku 6-2.
V okně Vložit zalomení vyberte Typ = Zalomení stránky a Styl podle toho, jestli se nacházíte
zrovna na levé stránce (pak Pravá stránka – Landscape) nebo na pravé stránce (pak Levá strana Landscape). Stiskněte tlačítko OK.

Obrázek 6-2: Zalomení stránky

Bude vložena strana s orientací na šířku a s nastavení okrajů pro levou nebo pravou stranu. Za
touto stranou by měla být vložena stránka opět s
orientací, jak byla dříve.
Pro bližší informace doporučujeme [1] a případné vlastní experimentování s nastavením stylů
stránek. V literatuře [1] je mj. uvedeno netriviální
řešení s vytvořením záhlaví a zápatí stránky orientované na výšku, zatímco obsah je vložen v
orientaci na šířku.

6.3

Konverze do PDF

Dokumenty s příponou PDF (Portable Document Format) mají jednu podstatnou výhodu,
kterou je schopnost zachovávat konzistentní vzhled bez ohledu na zobrazovací program.
Přesto je asi nejvhodnější pro zobrazování PDF dokumentů používat originální prohlížeč
Adobe Reader, který lze zdarma stáhnout ze stránek firmy Adobe (www.adobe.com).
V některých případech je také vhodnější dokument před tiskem konvertovat do tohoto formátu, stačí jednoduše kliknout na ikonu Přímý export do PDF nebo zvolit rozšířenou
možnost v menu Soubor.
Program Adobe Reader obsahuje některé zajímavé možnosti a volby pro tisk.
6.3.1

Stranově převrácený tisk

V programu OpenOffice.org Writer 3.0.1 tato funkce není přímo podporována. Chcete-li
vytvořit stranově převrácený soubor PDF (například jako camera ready dokument pro osvitovou tiskárnu), je vhodné toto provést pomocí některé z virtuálních tiskáren (Adobe Distiler,
CutePDF). Autorovi se osvědčil postup: přímý export do PDF z programu OOo Writer,
otevření PDF souboru v Adobe Reader a export přes virtuální tiskárnu od stranově převráceného PDF souboru.

6.4

Náhled opory a tisk

Opora je tvořena jako kniha s rozlišováním levé a pravé strany, chcete-li se podívat na náhled před tiskem, pak klikněte na ikonu Náhled strany. V náhledu si vyberte zobrazované
strany dvě vedle sebe a klikněte na ikonu Náhled knihy, úvodní strana celého dokumentu se
zobrazí zvlášť a ostatní strany vedle sebe tak, jako kdybyste listovali v knize.
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Obrázek 6-3: Náhled knihy

Tisk opory doporučujeme provádět přes menu Soubor / Tisk … (nebo klávesovou
zkratkou Ctrl+P) tak, abyste mohli zvolit další parametry tisku. V některých případech je
právě množství nastavitelných tiskových parametrů nedostatečné a pak se doporučuje nejprve
provést konverzi dokumentu do souboru PDF.

6.5

Pád programu a obnova souboru

K ZAPAMATOVÁNÍ 6
NEPROPADEJTE PANICE!

Bohužel pády se nevyhýbají nikomu a ničemu. Pokud se vám objeví na obrazovce něco
podobného, jako je na obrázku 6-4, postupujte dle průvodce obnovou. V ideálním případě se
vše podaří obnovit a kromě několika vteřin nervozity, nebude mít pád následky.
Po úspěšné obnově doporučuji okamžitě soubor uložit pod novým jménem, stačí zvýšit číslo verze.
Jestliže jste dodržovali zásady uvedené v kapitole 2.2.5 a 2.3.3, pak máte docela velkou
šanci, že i v případě neúspěšné obnovy nepřijdete o příliš velké množství práce a budete se
mít k čemu vrátit. Znovu připomínám občasné zálohování na jiné medium, než je jenom disk
vašeho počítače (flash disk, CD, DVD, …).
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Obrázek 6-4: Obnova souboru po pádu programu Writer

SHRNUTÍ KAPITOLY
V této kapitole jsme si naznačili některé postupy a řešení pro situace, které se nevyskytují
tak často, ale nastat mohou. Tato kapitola bude pravděpodobně zaznamenávat občasné úpravy
a změny s tím, jak budou růst zkušenosti uživatelů šablony. Pokud se k autorovi informace
o případných problémech a jejich řešení dostanou, budou zde zveřejněny.
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SHRNUTÍ STUDIJNÍ OPORY
Tato příručka byla psána formou studijní opory především proto, aby se její čtenáři mohli
sami přesvědčit, jak i jejich distanční text může vypadat, rozhodnou-li se šablonu využít.
Studijní opora se snažila podat základní informace o psaní distančních studijních textů
v elektronické podobě a popsat běžné pracovní postupy uživatele distanční šablony pro
program OpenOffice.org Writer.
Nelze očekávat, že příručka popíše úplně vše, co autor studijní opory bude potřebovat.
Snad se zde však podařilo pokrýt alespoň hlavní témata a pokud vám zde přesto něco chybí,
zkuste autorovi dát vědět například na jeho emailovou adresu.
Petr Korviny
korviny@opf.slu.cz
červen 2009
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