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Pøedmluva
Milí ètenáøi,
Tato kniha obsahuje 80 praktických pøíkladù, které byly zpracovány v programu Word
2000, ale jsou víceménì pouitelné pro vechny textové editory. Kadá kapitola obsahuje øeené pøíklady a nìkolik navazujících pøíkladù k procvièení. Øeené pøíklady jsou
koncipovány na základì pøesných instrukcí, podle kterých se student (samouk) øídí,
aby dosáhl daného vzoru. U pøíkladù k procvièení je uvedeno zadání jednotlivých úloh
a student (samouk) øeí pøíklady samostatnì a kontroluje podle vzorového vypracování.
Pokud si neví rady, je k dispozici tzv. rychlá nápovìda (tahák). Kadá kapitola má
nìkolik pøíkladù, tzn. e procvièení je opravdu dostaèující. Jednotlivé lekce navazují
metodicky na pøedchozí a tím se neustále procvièuje pøedelé uèivo. Nìkteré dlouhé
texty a pouité obrázky si mùete stáhnout z internetu na adrese www.ben.cz.
V knize je zpracováno pøiblinì 70 hodin výuky. Mùete také vybírat pøíklady podle
obtínosti. Doporuèuji, aby studenti (samouci) nejprve probrali tzv. rychlou nápovìdu
kapitoly, potom øeený pøíklad a nakonec cvièné pøíklady.
Tuto cvièebnici ocení pøedevím uèitelé, lektoøi poèítaèových kurzù (mají zpracované
pøíklady do výuky), studenti, áci (mohou samostatnì studovat), ale i vichni, kteøí se
opravdu chtìjí nauèit prakticky pracovat s Wordem (textovým editorem).
U zadání nìkterých pøíkladù nejsou uvedeny pøesné formáty písma, odstavce. Výchozím formátem je obyèejné èerné písmo, velikosti 12 bodù, Times New Roman,
øádkování jednoduché se zarovnáním na oba okraje, formát stránky A4 na výku.
Formát písma, odstavce, velikosti objektù, atd. lze urèit i podle vzoru pøíkladù.
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Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována
nebo rozmnoována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do
informaèního systému nebo pøenáena v jiné formì èi jinými prostøedky.
Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost titìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odkodnìní na
základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny.
Vekerá jména, názvy firem, internetové adresy èi jiné kontakty pouité v knize, slouící
k výkladu urèité problematiky, jsou smylené a jejich podobnost s realitou je èistì náhodná.
Vechny registrované nebo jiné obchodní známky pouité v této knize jsou majetkem jejich
vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Vekerá práva vyhrazena.
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