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O FUNKCI Find/Change
Velmi užitečným nástrojem pro úpravu sazby je funkce Find/Change (Hledat/Změnit).
Funkce je přístupná v menu zvolením položky EDIT > Find/Change. Tuto funkci
využijeme hlavně v případech, kdy potřebujeme v sazbě odstranit vícečetný výskyt
jedné chyby. Častým případem bývá například dvojmezera v sazbě, dvojité symboly
paragrafu, nebo samostatně stojící předložky a spojky. Pokud chceme opravit text tak,
aby neobsahoval výše zmíněné nešvary, pak bychom bez funkce Find/Change museli
procházet celý dokument řádek po řádku a stále bychom něměli jistotu, že jsme
některý vyskyt chyby nepřehlédli.
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Právě díky funkci hledat a Nahradit můžeme celý mnohostránkový dokument opravit
během několika málo kliknutí a vyhneme se tím zdlouhavé náročné práci.
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PŘÍKLAD 1: ODSTRANĚNÍ DVOJITÝCH PARAGRAFŮ
Symbol paragraf je tzv. speciální znak, v běžné sadě znaků jej pochopitelně
nenajdeme.
Funkce Find/Change ovšem umožňuje vyhledávání i tohoto znaku. Stačí kliknout
v okně FIND na symbol pro speciální znaky. Pakliže potřebujeme odstranit všechny
dvojité výskyty tohoto znaku, pak do políčka FIND musíme tento speciální znak
napsat dvakrát (viz obrázky na následující straně).

FUNKCE Find/Change (možnosti nahrazení textu)

Naším cílem je vyhledat v celém dokumentu dvojité výskyty a nahradit je pouze
jediným výskytem symbolu paragraf. do políčka Change tedy umístíme jen jednou
speciální znak pro Paragraf.
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Nyní již stačí kliknout na tlačítko Find a poté na tlačítko Change all.
aplikace sama vyhledá požadované znaky (dvojité paragrafy) a nahradí je v celém
dokumentu jedním paragrafem. Tato zautomatizovaná funkce může sazeči ušetřit
desítky minut práce.
Stejným způsobem můžeme vyhledat a nahradit celou řadu speciálních znaků: symbol
tabulátor, symbol zalomení stránky, symbol mezery, pevné mezery a mnoho jiných.

FUNKCE FiNd/ChaNgE (možnosti nahrazení textu)

PŘÍKLAD 2: OPRAVA JEDNOZNAKOVÝCH PŘEDLOŽEK A SPOJEK
Při úpravě sazby musíme dbát, aby nám nezůstaly jednoznakové předložky a spojky
viset na konci řádku. Z typografického hlediska by to byla chyba.
Tento nešvar s “jednoznakovkami” se standartně řeší tzv. pevnou mezerou. Pevná
mezera (jak už název napovídá) pevně sváže jednoznakovku s následujícím slovem.
Díky pevné mezeře máme jistotu, že se nám předložka nebo spojka nikdy neobjeví na
konci řádku, ani v případě že se sazba přelije do jinak širokého textového rámečku,
tedy že se sazba přeskupí.
Pevnou mezeru vložíme do textu příkazem CTRL+ALT+X (na PC). Pevná mezera na
systému MAC CMD+ALT+X.
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i v tomto případě si postup zjednodušíme funkcí Find/Change. Tentokrát ovšem
v okně Find/Change přepneme na kartu gReP (global RePlace).

Funkce gREP je výjiměčná tím, že umožňuje zadat vyhledávání hned více parametrů
najednou. (s běžnou funkcí bychom to nedokázali). Bez této funkce bychom museli
hledat všechny předložky zvlášť (s,k,o,u,v,i,z ...) Celý postup bychom museli opakovat
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tolikrát, kolik máme češtině jednoznakových slov.
do prvního políčka Find What kartě gREP zadáme následující kód:
(\<[szkvaiouSZKVaIOU])[ ]
do druhého políčka Change To zadáme kód:
$1~S

Pomocí tohoto speciálního scriptu můžeme globálně vyhledat všechny jednoznakovky
za nimiž stojí normální mezera a nahradit ji pevnou mezerou. Tato funkce provede
tuto výměnu naráz v celém dokumentu.
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PŘÍKLAD 3: NAHRAZENÍ TEXTU PODLE FORMÁTOVÁNÍ
Uvedený postup výše dokázal najít položku, znak nebo slovo podle zadaného obsahu.
Ovšem co v případě, že potřebujeme najít text nikoliv podle obsahu (tedy podle
přesného řetězce znaků) ale podle vizuální úpravy textu. I toto funkce Find/Change
dokáže.
Dejme tomu, že máme někde v dokumentu použit Znakový styl, pojmenovaný
“Styl1”. Tento znakový styl (který je mnohokrát použit v dokumentu) potřebujeme
nahradit novým znakovým stylem. Pro přílkad tedy chceme “Styl1” nahradit za
“Styl2”.
Ani tentokrát nemusíme zdlouhavě procházet odstavec za odstavcem a hledat
manuálně kde jsem použil “Styl1”.
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V okně Find/Change je sekce věnována přímo tomuto problému. Tuto sekci si
rozbalíme kliknutím na tlačítko More Options.
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V dolní sekci nalezneme pole Find Format a Change Format. V těchto polí kliknem
myší a vyvoláme dialogové okno, ve kterém již můžeme zvolit Znakový styl nebo
Odstavcový styl. Tímto způsobem můžeme najít požadovaný styl a zaměnit jej za jiný.
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Pro úplnost dodejme, že okno Find Formát umožňuje vyhledávat text podle
formátování i bez použití Znakového nebo Odstavcového stylu. Stačí jen zadat
parametry formátování hledaného textu, podle zvolené kategorie vlevo.
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VYhLedÁVÁNÍ V ČLÁNKU a V CeLÉM dOKUMeNTU
Uvedli jsme, že je možné vyhledávat a nahrazovat text v celém dokumentu. Pokud
bychom naopak potřebovali vyhledávat v menším úseku textu (například jen v úseku
jednoho článku), pak použijem nastavení tlačítka Search přímo v okne Find/Change.

Takto můžeme vyhledávat:
a) ve všech aktuálně otevřených dokumentech najednou
b) v celém aktuálně používaném dokumentu
c) v článku ve kterém je umístěn kurzor (tedy v jednom textovém rámci)
d) nebo od místa aktuální pozice kurzoru po konec článku
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ULOŽeNÍ hLedÁNÉhO VÝRaZU
Pokud uživatel opakovaně vyhledává podle stále stejných parametrů, například
vyhledávání a tzv. jednoznakovek, pak je zde možnost Uložení zadaných parametrů.
Kliknutím na symbol diskety
se do paměti aplikace uloží obsah políček Find
What i Change to. V budoucnu si uživatel vyvolá uložené nastavení pod příkazem
Query (dotazy)
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ZÁVĚR
Z výše uvedeného je patrné, že funkce Find/Change může být nepostradatelným
a spolehlivým pomocníkem při rozsáhlejší sazbě. Široké možnosti okna Find/Change
urychlují práci a zároveň snižují riziko přehlédnutí opakované chyby v sazbě. Na
druhou stranu (i přes široké možnosti probrané funkce) se stále vyplácí věnovat
každé stránce náležitou pozornost a provádět vizuální kontrolu textu, tedy usilovat
o harmonickou a vyrovnanou sazbu bez typografických chyb.
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(cvičení)

CVIČENÍ
Upravte v aplikaci InDesign CS5.5 přiložený text podle uvedených zásad a s využitím
nástroje Find/Change:
• Odstraňte z textu všechny výskyty dvojitých paragrafů (nahraďte je za jedenparagraf).
• Odstraňte z textu všechny výskyty dvojitých mezer.
• Umístěte pevnou mezeru za všechny jednoznakové předložky a spojky
• Nahraďte odstavcový styl Styl1 za Styl2
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Tereza: On prostě držel ty věci v ruce a já jsem si myslela, že má určitě ještě něco dalšího, protože to vypadalo, že má ty kapsy plný, tak jsem mu
uplně šáhla tak na nohu a…jakože chci ty další věci, že má určitě najaký mobily a ať mi to dá všechno a on mi dal teda šampóny na vlasy a zase
se vydal po těch schodech. Tak jsem za ním začla utíkat, a řikám Ale to není všecko, dyť eště cinkáte! Já jsem mu totiž vykala, já jsem nevěděla,
že... mu můžu řikat hnusnějc. Ale to je... legrační. A tak mi dal ještě ty mobily... a... furt cinkal, měl v ruce nějakou peněženku a tvrdil, že je to
jeho, jsem jako po něm chtěla, aby mi ukázal fotografii a občanku, že je to fakt jeho, a … ty peníze byly asi fakt jeho, tak nějak to bylo a pak
zmizel... Jo a řekla jsem, ať jde... takový sprostý slovo. No... ale řekla jsem mu to samozřejmě slušně, řekla jsem mu to ve vykání. (smích) A pak
jsem se vrátila a byla jsem zmatená...
Policista: A jak byste ho popsala kromě tý červený mikiny?
T.: Měl krátký hnědý vlasy, mluvil trošku jakože zkráceně, přišlo mi, že měl cigánskej přízvuk, takže je možný, že byl takovej trošku cigán, a
byl... měl takový... šgraně (ukazuje si na naduté tváře)
Varmužová: (překvapeně, znechuceně, smutně) Ježkovy, neříkej, že je to ten, co sedí naproti nám v hospodě vždycky... Jaký měl oči, modrý?
T.: To nevim, nevim, jaký měl oči.
Var.: No von sedá na náměstí, tam je takový to.. a on... víte, je tady vyhlášenej, jak krade... no, jak von se.. Sedá tady naproti v hospodě... Pod
lampou největší tma... tam se prodávaj... drogy. A ten je právě polocigán. Ten má ty šgraně teda velký, no.
T.: Myslim, že je to klidně von.
Pol.: A kolik byste mu tipla věk?
T.: Kolem dvaceti pěti, možná aj víc, ale já na to nejsem vůbec dobrá.
Pol.: Takže to byl důchodce, že? (ostatní smích) Takže krátké vlasy hnědé, jo? Cigánský přízvuk a... všimla jste si třeba nějakého markantu, že
by měl prstýnek, náušnici, brýle, tetování...
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T.: Vůbec ničeho. Nic, byl celej zahalenej, měl tu mikinu a šedý kalhoty.
(Servírka přináří všem kávu kromě paní V.)
Pol.: A vyběhl teda tady těma dveřma?
T.: Hm...
Pol.: A pak běžel dolů, nebo nahoru?
T.: To už nevim, já jsem skončila tady dole, pak už jsem za ním neběžela, nechtěla jsem se... bála jsem se vzdalovat dál na ulici.
Pol.: (píše si do sešitku, poté míchá kávu) A jak na vás působil? Když jste s ním tak rozmlouvala? Měl strach, neměl strach...?
T.: Myslim, že byl stejně vystresovanej jak já (smích) že si na něho dovoluje taková... hipísačka, tak...
Pol.: A když měl žgraně, byl tlustej?
T.: No byl silnější, ale nebyl vyloženě tlustej.
(Policista píše do sešitku a usmívá se)
Var.: No každopádně, on sedí před naším barákem každou chvíli, já ho vyfotim nenápadně z našeho vokna a pak Ti ho ukážu a ještě bysme si
ho pozvali, to by mohl bejt rychlej proces.
Pol.: (k Varmužové) A vy ho znáte jménem?
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Var.: Bohužel ne, jsem tu jen tři roky, to tak Jožka by věděl...
Pol.: Podle těch žgraní by to asi mohl být Michal Hladký...
Var.: Jojo, to je von, podle mě.
Pol.: (k Tereze) A máte u sebe nějaký doklad? Že bych si ho opsal?
T.: Jo, občanku?
Pol.: No... třeba (Tereza mu s bázní podává doklad totožnosti) (dívá se pobaveně na lihovou fixou popsaný průkaz) To jste tak kreativní?
T.: (stydlivě) To je autogram od syna Boba Marleyho... (smích)
Pol.: Od koho?
T.: Syn Boba Marleyho. On má asi 7 synů.
Pol.: Chebs?
T.: Ne, Stephen Marley a ještě je tam jeden... takovej... zpěvák.
Pol.: (dívá se na údaje na průkazu) Tak ještě rok a pak to budete muset ztratit, že?
T.: Jo, já to mám v plánu. (všichni smích)
Var.: Teď už se dělají dobré občanky, takové malinké.
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T.: Se mi nelíbí...
Pol.: Se tam nevejdou žádné autogramy, co? (všichni smích) Ještě nějaký telefon na vás?
T.: (zmateně, zaskočeně) Jo tak to já... no nemám to tady... em... jo, 733767085. Ale možná je to
bratrovo, to nevim. (smích)
Pol.: (spiklenecky) A nějakého přítele máte?
T.: Prosím? Ne, zatím, teda... ne.
Pol.: Až vám bude volat a vy mu dáte tohle číslo, tak aby se nedivil.
Učitelka: Jen ať ví pěkně od začátku, zač je toho loket!
Var.: Že to sladký moc nebude!
(pauza, smích, pár nesrozumitelných průpovídek, hýkání)
Pol.: (poté, co se uklidnil) A vám vzali co konkrétně?
T.: No mně nic (smích)
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