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PŘÍPRAVA RUKOPISU PRO SAZBU

Texty určené pro sazbu ve zlomovém programu (např. InDesign, Quark) bývají 
často předpřipraveny v jednoduchých textových editorech. (např. Microsoft Word, 
Notepad,TextEdit, OpenOffice) 

Ačkoliv tyto editory umožňují celou řadu formátování, přesto by se při vytváření 
textového obsahu měl autor veškerého formátování vyvarovat. Pokud má být text 
v budoucnu finalizován v profesionálním sazecím programu, pak text může být psán 
jako tzv. hladká sazba. tedy sazba bez formátování.



PŘÍPRAVA RUKOPISU PRO SAZBU

Text by měl splňovat několik pravidel a zásad, aby se tím následná sazba usnadnila, 
a zároveň aby se minimalizoval výskyt typografických chyb. Dodržení těchto zásad 
může přinést značnou časovou úsporu.



PŘÍPRAVA RUKOPISU PRO SAZBU

Zde je několik zásad a pravidel:

• text by něměl obsahovat dvojmezery a vícečetné mezery (velmi častá chyba)

• text by neměl obsahovat po sobě jdoucí znaky Enter (znak oddělující odstavce). 
Tedy jednotlivé odstavce by neměly být oddělovány prázdným řádkem.

• Pokud potřebujeme například v aplikaci Word ukončit text v polovině stránky 
a dále pokračovat se sazbou na následující straně, pak využijme příkazy pro 
“ukončení sazby” (page break). Tyto příkazy jsou zpravidla pod Menu > Insert 
> Page Break. Vyloženě špatným a nevhodným řešením by bylo vysázení 
prázdných řádků pomocí symbolu Enter až na konec stránky.

• znak “krát” by neměl být psán písmenem “x”, ale znakem ×



PŘÍPRAVA RUKOPISU PRO SAZBU

• tři tečky za sebou by měly být psány speciálním znakem … (výpustka)

• začátek odstavce by neměl být ani předsazený, ani odsazený pomocí několika 
mezer. Toto je jeden z největších nešvarů sazby.

• obsahuje-li text pomlčky, pak by měly být psány stále stejným symbolem. 
Umožní to později použít funkci hromadného Find/Replace ve zlomovém 
programu. Doporučuji používat kód pro vysázení mezer Alt+150.

• text by měl být minimálně formátován – aby byla co nejčitelnější struktůra. Sazeč 
by něměl dlouze uvažovat nad zamýšlenou strukturou textu.

• pokud textová předloha obsahuje tabulky s textem, pak dbát na to, aby text 
uvnitř tabulek rovněž neobsahoval znak Enter.
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• text by něměl obsahovat rozdělovníky. Toto je vlemi častá chyba. Rozdělění slov 
by mělo být ponecháno přímo na nainstalovaném slovníku uvnitř zlomového 
programu. Pokud jsou tyto rozdělovníky manuálně vytvořeny autorem předlohy 
textu, pak se musí při sazbě odstranit.

• Jevy jako parchanty (samostatně visící řádky – sirotky a vdovy) zde neřešíme. 
Odstraňují se až ve zlomovém programu. Tam se ovšem již nemusí objevit, 
protože ve zlomovém programu je text v jiném sazebním obrazci než v původní 
předloze.
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Pro odchytávání výše uvedených chyb se doporučuje mít v textovém editoru 
zapnuté tzv. neviditelné znaky. Tlačítko je označeno zpravidla symbolem odstavce. 

Při importování textu do sazecího programu je velmi doporučeno importovat text 
jako hladkou sazbu (tzv. chlebovou sazbu, tedy bez formátování, bez vyznačování). 
V InDesignu se toho dosáhne přes Menu > Edit > Paste without formatting. 
Získáme tím naprosto čistý text, vysázený v jediném stupni písma a v jediném řezu.

¶
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V opačném případě (při nedodržení této zásady) totiž hrozí, že se spolu s textem 
importují i Odstavcové styly, které mohou “zamořit” náš dokument. Přítomnost 
zbytečně velkého množství Odstavcových stylů (které se navíc třeba z části duplikují, 
nebo se v nich neorientujeme), snižuje přehlednost a zvyšuje riziko výskytu chyb při 
sazbě.



CVIČENÍ PRO STUDENTY

A) Popište základní zásady pro přípravu textu pro sazbu. 

B) V aplikaci Word, Open Office (nebo v jiném textovém editoru) 
připravte přiložený text pro sazbu ve zlomovém programu tak, aby 
neobsahoval výše popsané chyby. 
Importujte text do aplikace InDesign.





Medvěd hnědý


   Medvěd hnědý je mohutná šelma se silnými končetinami s velkými, až 15 cm dlouhými drápy, dlouhou srstí a velkou kulatou hlavou. Zbarvení srsti se značně liší podle několika poddruhů (viz níže), ale všeobecně se pohybuje od žlutavě plavé až po tmavě černou. Mnozí jedinci mají navíc bílý nebo stříbřitý odstín srsti, což má za následek prošedivělý vzhled. Ani velikost není pevně stanovena a kolísá u jednotlivých populací podle množství dostupné potravy. Nejmenším poddruhem je přitom medvěd syrský a největším medvěd kodiak.


   Přítomnost medvěda hnědého můžeme zaznamenat i podle jeho charakteristických stop - přední je širší, zadní připomíná otisk lidské nohy, akorát má na rozdíl od ní viditelné silné drápy. Pohlaví se od sebe liší pouze velikostí (samec je o 38-50 % větší než samice), mladí jedinci mají do druhého roku života bílý pruh na hrdle.


Rozšíření a početnost


  V současné době se počet volně žijících medvědů hnědých odhaduje na 200 000 jedinců a dle Červeného seznamu IUCN jde o málo dotčený druh.[3] Největší populace žijí v Rusku (120 000 jedinců), Spojených státech (32 500 jedinců) a Kanadě (21 750 jedinců). V Evropě žije zhruba 14 000 jedinců v desíti oddělených populacích, od západního Španělska po východní Rusko a od severní Skandinávie po jižní Rumunsko a Bulharsko. Chybí na Britských ostrovech a ve Skandinávii a Francii je kriticky ohrožený, velice nízký počet volně žijících jedinců byl zaznamenán ve střední Evropě. Karpatské populace medvěda hnědého jsou nejpočetnější v evropské části Ruska, kde žije 4 500 až 5 000 jedinců.


   Prehistorické pozůstatky potvrzují, že medvěd hnědý dříve žil v Asii, Evropě, Severní Americe a v pohoří Atlas v Africe.[5] V mnohých oblastech původního areálu rozšíření je však nyní zaniklý nebo kriticky ohrožený.


Medvěd hnědý v zoologické zahradě


   V Severní Americe se vyskytuje poddruh medvěda hnědého zvaný medvěd grizzly.Na Aljašce, kde jsou velice hojní, se vyskytuje na východě od Yukonu po Severozápadní teritoria a na jihu od Britské Kolumbie po západní Alberty. Izolované populace žijí v severozápadním Washingtonu, severním Idahu, západní Montaně a severozápadním Wyomingu.


Populace medvědů hnědých v Pyrenejích mezi Francií a Španělskem je velice nízká a čítá odhadem čtrnáct až osmnáct jedinců, z toho navíc nedostatek samic schopných rozmnožování.


Postupně bývá díky globálnímu oteplování, které mu dovoluje dostávat se dále na sever, stále hojnější i v arktických oblastech.


V Severní Americe medvědi preferují otevřené krajiny, zatímco v Eurasii se zdržují spíše skryti v horách nebo ve vlhkých lesních komplexech a odlehlých krajích. V současné době pro ně představuje největší hrozbu ztráta přirozeného biomu a lov.


Rozšíření v ČR


V České republice medvěd hnědý plně vyhynul v druhé polovině 19. století; poslední zaznamenaný úlovek byl v roce 1887 v Beskydech. V současnosti se na Moravě a Slezsku vyskytuje stále a občas se odsud toulá dále na západ, jih nebo jihozápad. Nejhojnější je na moravské   straně Karpat (např. v Javorníkách nebo Moravskoslezských Beskydech), kam proniká ze Slovenska, kde je významně hojnější. Dle vyhlášky 395/1992 Sb. je medvěd hnědý v České republice kriticky ohrožený a přísně chráněný druh.


Chování


   Pokud není medvěd hnědý rušen člověkem, je aktivní především ve dne, ale pokud žije v blízkosti lidí, přešel k nočnímu způsobu života. Po většinu roku žije samotářsky, ačkoli byly v některých oblastech již několikrát zpozorovány skupiny medvědů, v nichž vládne přísná hierarchie založená na věku a velikosti. Každý jedinec si brání teritorium velké několik desítek kilometrů.  Na zimu upadá do nepravého zimního spánku, před kterým musí dosáhnout hmotnosti i vyšší než 900 kg. Během listopadu až prosince ulehává na klidném a suchém místě (např. ve skalních dutinách nebo ve vlastnoručně vyhrabané jámě) a během hibernace, z které se probouzí v únoru až dubnu, často opouští svůj brloh a vydává se za  potravou.


  I přes svůj mohutný vzhled je medvěd hnědý výborný běžec, který dokáže běžet i vyšší rychlostí než 45 km/h.


Potrava


   Medvěd hnědý je všežravec. Živí se širokou paletou rostlinné (lesní plody, kořínky, zemědělské plodiny, houby) i živočišné stravy (nejčastěji ryby, hmyz nebo malí až středně velcí savci). I přes svou zabijáckou pověst tvoří až 90 % potravy medvěda hnědého rostlinná strava. Obsah jeho potravy se značně mění podle jednotlivých lokalit. Například medvědi ze Severní Ameriky spořádají enormní počet hmyzu během jednoho léta, mnohdy i více jak 40 000 jedinců za jeden den, přičemž u nich může tento hmyz zaplnit až jednu třetinu energie získávané z potravy. V Rusku a na Aljašce tvoří hlavní složku jejich potravy ryby, zvláště pak lososi. Často se živí medem, který krade lesním včelám.


   Medvěd hnědý však útočí i na mnohem větší zvířata, např. mladé jeleny, daňky, srnce, jelence nebo dokonce bizony, občas zabíjí i hospodářská zvířata. Při lovu využívá své ostré zuby na zabití a rozporcování kořisti. Občas vyhledává i mršiny, u kterých využívá svých ostrých drápů pro zastrašení nebo odehnání konkurentů, např. vlků, pum, menších medvědů nebo tygrů.


Rozmnožování


   Medvěd hnědý se páří od května do července. Se svým druhem zůstává několika dnů, ale i týdnů. Samice dosahuje pohlavní dospělosti v 5. až 7. roce života, zatímco samci se páří až o několik let později, až když jsou mohutní a silní, což je důležitý předpoklad při soubojích o samice a území. Samice má utajenou březost, kdy se časné zárodečné stadium nevyvíjí. Mláďata se rodí po 6-8 měsíční březosti při zimním spánku. V případech, kdy nemá matka dostatečné tukové zásoby se často mláďata rodí mrtvá nebo umírají krátce po porodu. V jednom vrhu bývá průměrně jedno až čtyři mláďata. Nejčastěji se rodí dvě, ačkoli byly zaznamenány i případy, kdy měla samice v jednom vrhu pět mláďat. Velikost mláďat závisí na věku matky, lokalitě a množství dostupné potravy. Starší samice rodí zpravidla větší mláďata než samice mladší.


Mláďata jsou po narození slepá, bezzubá a neosrstěná a váží zhruba 500 g. Svou matku následují a tuhou potravu si začnou shánět až po čtyřech měsících života. U matky zůstávají dva až čtyři roky a podobně jako u jiných savců se od matky učí pozorováním a napodobováním. Velice často se stává, že dospělý samec zabije dospívající mláďata od jiného samce, přičemž zdůrazňuje svou osobu. Starší mláďata v případě nebezpečí nejčastěji prchají na stromy, po kterých umí na rozdíl od dospělců dobře šplhat. V přírodě se dožívá průměrně 25 let, v zajetí až dvakrát tolik.


ZDROJ TEXTU:


http://cs.wikipedia.org/wiki/Medvěd_hnědý




