InDesign
MASTER PAGE
(práce se vzorovou stránkou)

Proč používat Master Page?
Kdykoliv se v sazbě vyskytuje grafický prvek, který se opakuje na více stránkách,
vyplatí se pracovat se Master Page (neboli vzorovou stránkou). Tímto prvkem může
být například textové záhlaví nebo grafické zápatí stránky.
Princip fungování Master Page
Grafický prvek, který umístíme na Master Page se automaticky zobrazí na všech
dalších stranách knihy. Na těchto dílčích stránkách není možné pozměnit podobu
grafického prvku umístěného na Master Page. Grafický prvek je tedy “pevně
zafixován” na všech násedujících stránkách v knize. Sazeč má jistotu, že tento
grafický prvek má na všech stránkách totožnou velikost i pozici na stránce.
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Tvorba Master Page
Otevřeme nástrojové okno PAGES. Okno je členěno do
dvou oddílů nad sebou. První oddíl obsahuje (nebo bude
obsahovat) miniaturní náhled naši MasterPage. Druhý spodní
oddíl obsahuje miniatury stránek v našem dokumentu.
Klikneme (dvojklik) na miniaturu stránky v prvním horním
oddílu. Tím se nám otevřela Master Page. Zde si vytvoříme
grafický obsah, vytvoříme textové pole se záhlavím stránky,
popřípadě na tuto stránku importujeme grafiku či fotografii.
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Popiska Master Page.
Každý náhled Master Page v okně PAGES má popisku pro lepší identifikaci. Tuto
popisku je možné změnit kliknutím pravým tlačítkem myši na náhled stránky
a zvolením Master Options for. Objeví se okno kde můžeme v kolonce Name napsat
vlastní pojmenování Master Page.
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Aplikace Master Page na konkrétní stránku
Zvolíme požadovanou stránku v okne PAGES, klikneme pravým tlačítkem myši
(uživatel Macu klikne myší se současně stisknutou klávesou Ctrl). Z kontextové
nabídky zvolíme Apply Master to Pages.V dialogovém zvolíme, kterou Master Page
chceme použít. Obsah Master Page se okamžitě zobrazí i na požadované stránce.
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Práce s více Master Pages v ráci jednoho dokumentu
V komplikovanějším a rozsáhlejším dokumentu je možné nadefinovat více než
jednu Master Page. V okně PAGES klikneme pravým tlačítkem myši v horním oddíle.
V kontextové nabídce zvolíme New Master.
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Odemykání obsahu na Master Page
Řekněmě, že máme vysázenou knihu, kde používáme jednu Master Page aplikovanou
na celou knihu, na všech stránkách v knize. Na jedné jediné stránce potřebujeme
pozměnit polohu grafického prvku z Master Page, ale zároveň potřebujeme zachovat
původní podobu Master Page na všech ostatních stránkách dokumentu. Jak na to?
Existuje možnost jak “odemknout” obsah MasterPage pro zvolenou stránku. Na
zvolené stránce klikneme do těla stránky se současným stisknutím kláves Ctrl+Shift
(na Macu zmáčknutím Cmd+Shift). Grafický prvek na kterém bylo kliknuto se
odemkne a je možné jej upravovat, například změnit pozici nebo velikost. Všechny
ostatní stránky zůstaly beze změny, rovněž i Master Page.
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Co v případě, že se potřebujeme vrátit k původní Master Page?
Pokud bychom se potřebovaly na stránce (s modifikovaným obsahem Master Page)
kdykoliv později vrátit zpět, tedy aplikovat znova původní MasterPage, pak stačí
postupovat jako v bodě “Aplikace Master page”.
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CVIČENÍ PRO STUDENTY
Připravte dokument s 10 stranami a 3 různými Master Page.
Aplikujte všechny 3 Master Page pro stránky dokumentu.
Na poslední straně dokumentu “odemkněte” grafický
obsah pro editaci.

